คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ ๐๙๓๘/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้ำที่ประจำสถำบันวิจัยและพัฒนำ
...............................................
ตามที่ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้อ ยเอ็ ด ได้ ก าหนดให้ มี ส ถาบัน วิ จัย และพัฒ นา อยู่ ใ นโครงสร้ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๐๑๐๑/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งผู้รั บผิดชอบหน้ าที่ประจาสถาบันวิจัยและพัฒ นา เนื่องจากมีการยุบรวมหน่วยงานภายใน ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกคาสั่งดังกล่าว
และขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหน้าที่ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
๑. กลุ่มงำนอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ งำนธุรกำร
๑) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
๒) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
๓) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
๔) นางสาวลัดดา คุณหงส์
๕) นายประจิตร ประเสริฐสังข์

หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน

หน้ำที่ อานวยความสะดวกในการดาเนิน งานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน งานพัส ดุ งานควบคุมดู แ ลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ งำนกำรเงินและบัญชี
๑) นางสาวพรทิวา สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน
๒) อาจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎ์ อาจารย์ประจากลุ่มงาน
หน้ำที่ อานวยความสะดวกในการดาเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและควบคุม
งบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
/ ๒. กลุ่มงานวิจัย.........

๒. กลุ่มงำนวิจัย ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน
๒) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
๓) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๔) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๕) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๖) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้ำที่ อานวยความสะดวกในการดาเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน งานจัดการ
งานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์งานวิจัย
งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายในและแหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มงำนกำรจัดกำรควำมรู้และประกันคุณภำพ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
๒) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
๓) นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๔) นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๕) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๖) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๗) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๘) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้ ำ ที่ อ านวยความสะดวกในงานจั ด การความรู้ ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ งานพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ งานประกันคุณภาพ
สถาบันฯ/ กพร. / สมศ. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. กลุ่มงำนบริกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน
๒) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
๓) อาจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎ์
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู อาจารย์ประจากลุ่มงาน
๕) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ อาจารย์ประจากลุ่มงาน
๖) อาจารย์สุภิมล บุญพอก
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
๗) อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
๘) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๙) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
/ ๑๐) นางสาวลัดดา.........

๑๐) นางสาวลัดดา คุณหงส์
๑๑) นายประจิตร ประเสริฐสังข์

เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน

หน้ำ ที่ อานวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานแสดง
นิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๕. กลุ่มงำนสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยำบรรณวิจัย ประกอบด้วย
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
๒) นางสาวลัดดา คุณหงส์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
๓) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๔) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๕) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๖) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้ ำ ที่ อ านวยความสะดวกในงานด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งานสั ญ ญาและ
งานบั น ทึก ข้อตกลง งานติดตามสั ญ ญา งานลิ ขสิ ท ธิ์/ อนุสิ ท ธิบัตร/สิ ท ธิบัต ร งานจริ ยธรรมการวิจั ยในมนุษ ย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๖. กลุ่มงำนตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
๒) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
๓) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๔) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๕) นางสาวลัดดา คุณหงส์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
๖) นายประจิตร ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
หน้ำที่ อานวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ
งานเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๗. ศูนย์บริกำรวิชำกำร

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
๒) นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
๓) อาจารย์สุภิมล บุญพอก
๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
๕) อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
๖) อาจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงาน
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
อาจารย์ประจากลุ่มงาน
/ ๘) นางสาวณิชากมล..........

๘) นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
๙) นางสาวพรทิวา สารจันทร์
๑๐) นางสาวลัดดา คุณหงส์
๑๑) นายประจิตร ประเสริฐสังข์

เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน

หน้ ำ ที่ อ านวยความสะดวกในงานบริ ก ารวิ ช าการภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดทาข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

