คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ 0068 /๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้
สู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ยกระดับและพัฒน
ำมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้ำ
แปรรูปจำกข้ำวหอมมะลิอินทรีย์
…………………………………………………………………
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดาเนินงาน
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ
1.1 เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
1.2 เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 เกษตรอำเภอโพนทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด
1.4 เกษตรอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
1.5 เกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
1.6 เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1.7 เกษตรอำภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. คณะกรรมการอานวยการ
2.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย
ภูมิพันธุ์
ประธำนกรรมกำร
2.2 อำจำรย์ ดร.กำรุณ
พงศ์ศำสตร์
รองประธำนกรรมกำร
2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชิต
กำมันตะคุณ กรรมกำร
2.4 อำจำรย์ ดร.ธนำภรณ์
พันทวี
กรรมกำร
2.5 อำจำรย์ ดร.วัชรำกร
วงศ์คำจันทร์ กรรมกำร
2.6 อำจำรย์ ดร.เกรียงศักดิ์
ศรีสมบัติ
กรรมกำร
2.7 ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เกษศิรินทร์
ภิญญำคง
กรรมกำร
2.8 อำจำรย์อำรยะรัตน์
ชำรีแสน
กรรมกำร
2.9 อำจำรย์สุริยำ
ปัญญจิตร
กรรมกำร
2.10 อำจำรย์ ดร.พิทักษ์
พลคชำ
กรรมกำร
2.11 อำจำรย์สุริยำ
ปัญญจิตร
กรรมกำร
2.12 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.13 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ชำญณรงค์
วิเศษสัตย์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/ หน้าที่ ………………….

หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจเกิด
จากการดาเนินงาน ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
3.1 อำจำรย์ ดร.กำรุณ
พงศ์ศำสตร์
ประธำนกรรมกำร
3.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์
รองประธำนกรรมกำร
3.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมประสงค์ เสนำรัตน์
กรรมกำร
3.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุนันท์
ประเสริฐสังข์ กรรมกำร
3.5 อำจำรย์อัจฉรียำ
พัฒนสระคู
กรรมกำร
3.6 อำจำรย์ ดร.ธีระพล
สืบชมพู
กรรมกำร
3.7 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิรักษ์
บูรรุ่งโรจน์
กรรมกำร
3.8 อำจำรย์ ดร.พูนสุข
จันทศิลป์
กรรมกำร
3.9 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดำริณี
สุวภำพ
กรรมกำร
3.10 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ กรรมกำร
3.11 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
กรรมกำร
3.12 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์
แสงเรณู
กรรมกำร
3.13 อำจำรย์ ดร.ชินำนำตย์
ไกรนำรถ
กรรมกำร
3.14 อำจำรย์ ดร.อรอนงค์
ภูสีฤทธิ์
กรรมกำร
3.15 อำจำรย์ศิมำวรรณ
โฮมแพง
กรรมกำร
3.16 อำจำรย์นิธินำถ
อุดมสันต์
กรรมกำร
3.17 อำจำรย์สุภิมล
บุญพอก
กรรมกำร
3.18 อำจำรย์บุญช่วง
ศรีธรรำษฏร์ กรรมกำร
3.19 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปริญ
รสจันทร์
กรรมกำร
3.20 อำจำรย์เขมวิทย์
จิตยโสธร
กรรมกำร
3.21 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวธิดำ
ชำปัญญำ
กรรมกำร
3.22 อำจำรย์นนทิพัฒน์
ไชยโสดำ
กรรมกำร
3.23 อำจำรย์อำทิตย์
บุดดำดวง
กรรมกำร
3.23 อำจำรย์ลลิตำ
พิมทำ
กรรมกำร
3.24 อำจำรย์สำเนียง
จุลเสริม
กรรมกำร
3.25 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
กรรมกำร
3.26 นำงสำวณิชำกมล
ศรีอำรำม
กรรมกำร
3.27 นำงสำวพรทิวำ
สำรจันทร์
กรรมกำร
3.28 นำงสำวลัดดำ
คุณหงส์
กรรมการ
3.29 นำยประจิตร
ประเสริฐสังข์ กรรมการ
3.30 ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ชำญณรงค์
วิเศษสัตย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.31 นำงยุพเรศน์
ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ 1. จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินงำนตำมโครงกำร
2. ขออนุมัติโครงกำร ติดต่อประสำนงำน
3. ประชุมวำงแผนงำน กำหนดรูปแบบกำรดำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำร
4. ดำเนินกำรและกำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมภำยใต้โครงกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
/ 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน........

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
4.1 อำจำรย์อำรยะรัตน์
ชำรีแสน
ประธำนกรรมกำร
4.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญช่วง
ศรีธรรำษฏร์ รองประธำนกรรมกำร
4.3 นำงสำวเจษฎ์สิตำ
เลิศธนบวรพงษ์ กรรมกำร
4.4 นำยอนันต์
เม็กแสงนีน
กรรมกำร
4.5 นำงสำวภทวรัศมิ์
ดงใจ
กรรมกำร
4.6 นำยพิภพ
สำรพัฒน์
กรรมกำร
4.7 นำงสำวพรทิวำ
สำรจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.8 นำยประจิตร
ประเสริฐสังข์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ ดูแลการเบิก-จ่ายการเงิน พัสดุ เก็บหลักฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม
5.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์
ประธำนกรรมกำร
5.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชำญณรงค์
วิเศษสัตย์
รองประธำนกรรมกำร
5.3 ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์
แสงเรณู
กรรมกำร
5.4 อำจำรย์นิธินำถ
อุดมสันต์
กรรมกำร
5.5 อำจำรย์สุภิมล
บุญพอก
กรรมกำร
5.6 นำงสำวพรทิวำ
สำรจันทร์
กรรมกำร
5.7 นำงยุพเรศน์
ประทีป ณ ถลำง กรรมกำร
5.8 นำยประจิตร
ประเสริฐสังข์ กรรมกำร
5.9 นำงสำวณิชำกมล
ศรีอำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.10 นำงสำวลัดดำ
คุณหงส์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ 1. จัดทำแบบฟอร์มรับลงทะเบียน และแจกเอกสำร
2. ให้บริกำรและดูแลอำหำร เครื่องดื่มแก่ผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน และผู้เข้ำร่วมโครงกำร
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
6.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์
ประธำนกรรมกำร
6.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำญณรงค์
วิเศษสัตย์
รองประธำนกรรมกำร
6.3 ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
กรรมกำร
6.4 อำจำรย์นิธินำถ
อุดมสันต์
กรรมกำร
6.5 นำงสำวพรทิวำ
สำรจันทร์
กรรมกำร
6.6 นำงสำวลัดดำ
คุณหงส์
กรรมกำร
6.7 นำยประจิตร
ประเสริฐสังข์ กรรมกำร
6.8 นำงยุพเรศน์
ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและเลขำนุกำร
6.9 นำงสำวณิชำกมล
ศรีอำรำม
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ กำรจัดลำดับพิธีกำร ตลอดโครงกำรฯ ควบคุมกำกับให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
/ 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์……….

7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์
7.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์
ประธำนกรรมกำร
7.2 ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชำญณรงค์
วิเศษสัตย์
รองประธำนกรรมกำร
7.3 นำยธีระ
วงค์ไชยชำญ กรรมกำร
7.4 นำงจริยำภรณ์
มะละปะที
กรรมกำร
7.5 ว่ำที่ร้อยตรีศรัญญู
ด้วงไผ่
กรรมกำร
7.6 นำยประจิตร
ประเสริฐสังข์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
7.7 นำงยุพเรศน์
ประทีป ณ ถลำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และบันทึกภำพนิ่ง วิดีโอ และประชำสัมพันธ์
โครงกำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ
8. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล
8.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี
สืบสิงห์
ประธำนกรรมกำร
8.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำญณรงค์
วิเศษสัตย์
รองประธำนกรรมกำร
8.3 อำจำรย์นิธินำถ
อุดมสันต์
กรรมกำร
8.4 อำจำรย์สุภิมล
บุญพอก
กรรมกำร
8.5 นำงสำวณิชำกมล
ศรีอำรำม
กรรมกำร
8.6 นำงยุพเรศน์
ประทีป ณ ถลำง กรรมกำร
8.7 นำงสำวพรทิวำ
สำรจันทร์
กรรมกำร
8.8 นำงสำวลัดดำ
คุณหงส์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8.9 นำยประจิตร
ประเสริฐสังข์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ จัดทำแบบประเมิน สรุปประมวลผลโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ให้ ผู้ที่ได้รับ กำรแต่งตั้งปฏิบั ติหน้ ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมวิ ริยะ อุตสำหะ และบังคับผลดีแก่ทำง
รำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

