
                                   
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

ที ่908 /๒๕๖3  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

………………………………………………………………… 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือให้การด าเนินงานบริการทางวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ ขอแต่งตั้งให้บุคลากรดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการวิจัยและบริการทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์  รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต    ก ามันตะคุณ  กรรมการ  
 ๑.๔ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    ศรีสมบัติ  กรรมการ 
 ๑.๕ อาจารย์ ดร.วัชรากร    วงศ์ค าจันทร์    กรรมการ 
 ๑.๖ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    พันทวี   กรรมการ 
 ๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์   ภิญญาคง  กรรมการ 
 ๑.๘ อาจารย์ ดร.พิทักษ์     พลคชา   กรรมการ 
 ๑.๙ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน   กรรมการ 
 ๑.๑๐ อาจารย์สุริยา     ปัญญจิตร   กรรมการ 

1.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  กรรมการ 
1.12 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ   กรรมการ 
1.13 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  กรรมการ 
1.14 ผูช้่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์  กรรมการ 
1.15 อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์  กรรมการ 
1.16 อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู  กรรมการ 
1.17 อาจารย์ ดร.ธีรพล   สืบชมภู   กรรมการ 
1.18 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 
1.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้ำที ่ควบคุมการปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งอ านวยความสะดวก และช่วยแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมบริกำรทำงวิชำกำร 
 ๒.๑ อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศร ี  สืบสิงห์   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์  กรรมการ 

/ ๒.๔ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน   



 
 ๒.๔ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       ๒.๔.๑ อาจารย์วัลลักษณ์   เที่ยงดาห์ กรรมการ 
       ๒.๔.๒ อาจารย์วรพจน์   พรหมจักร กรรมการ 

      ๒.๔.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร    จันทร์สองดวง กรรมการ  
       ๒.๔.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์   ศิริทิพย์  กรรมการ 

      ๒.๔.5 อาจารย์อาทิตย์   บุดดาดวง กรรมการ 
       ๒.๔.6 อาจารย์ปรมัตถ์   โพดาพล  กรรมการ 
 ๒.๕ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  คณะครุศาสตร์ 
       ๒.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ กรรมการ 
       ๒.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กรรมการ 

      ๒.๕.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม กรรมการ 
 ๒.๖ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
       ๒.๖.๑ อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู กรรมการ 
       ๒.๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา  กรรมการ 

๒.๖.๓ อาจารย์ ดร.ภัทริยา     พรหมราษฎร์ กรรมการ 
๒.๖.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ  กรรมการ 

       ๒.๖.5 อาจารย์ตรีธิดา   บุญทศ  กรรมการ 
๒.๖.6 นายโชคชัย    ศรีชัย  กรรมการ       

 ๒.๗ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ 
       ๒.๗.๑ อาจารย์ณัฐิกา   ราชบุตร  กรรมการ 
       ๒.๗.๒ อาจารย์ล าพงษ์   ศรีวงค์ชัย กรรมการ 
                ๒.๗.3 อาจารย์สมหมาย   กุมผัน  กรรมการ       
 ๒.๘ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  คณะนิติรัฐศาสตร์ 
       ๒.๘.๑ อาจารย์วุฒิชัย          ตาลเพชร กรรมการ 
       ๒.๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ  กรรมการ 
       ๒.๘.3 อาจารย์ปิ่นบุญญา          ล ามะนา  กรรมการ 

      ๒.๘.4 นายจักรธร           พลคชา  กรรมการ 
 ๒.๙ คณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๒.๙.๑ อาจารย์ณัฐธิดา   บุตรพรม กรรมการ 
       ๒.๙.2 อาจารย์ประมูล   สุขสกาวผ่อง กรรมการ 

      ๒.๙.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ 
       ๒.๙.4 อาจารย์ชาตรี    ทองวรรณ กรรมการ 
       ๒.๙.5 อาจารย์วาทินี   ดวงอ่อนนาม  กรรมการ 

      ๒.๙.6 นางสาวรัฐพร    ภูชัย   กรรมการ 
 ๒.๑0 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู  กรรมการและเลขานุการ  

๒.๑1 ผูช้่วยศาสตราจารย์นิธนิาถ   อุดมสันต์ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑2 ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภมิล   บุญพอก  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                              / ๒.๑3 นางยุพเรศน์ 
 
 
 
 



 
 
 ๒.๑3 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๒.๑4 นางสาวณิชากมล     ศรีอาราม  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒.๑5 นายวชัรกร   เนตรถาวร  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒.๑6 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒.๑7 นางสาวลัดดา   คุณหงส์   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒.๑8 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

 หน้ำที ่ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ บุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
  ๒. รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการประกันคุณภาพ     

๓. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริการ    
    วิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน 
๔. ส่งเสริมหน่วยงานให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งของหน่วยงาน ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป 
  

   สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
 


