
 
คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ที่  ๐๒๕ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  

คณะวิทยาการจัดการ 
 

 

  เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม คณะวิทยาการ
จัดการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่คณะ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ดังนี้  
 

 ๑. ที่ปรึกษาหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
 ๑.๑  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 ๑.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร  สกุลพันธ์ กรรมการ  

        ๒. คณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ๒.๑  อาจารย์สิทธิพร  พรอุดมทรัพย์   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจาคำ  กรรมการ 
 ๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  เหมือนเดชา กรรมการ 
 ๒.๔  อาจารย์อุษณีย์  มากประยูร   กรรมการ 
 ๒.๕  อาจารย์ ดร.กุลยา  อุปพงษ์   กรรมการ  

  ๒.๖  อาจารย์ ดร.วรพรรณ  รัตนทรงธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๗  นางสาวปรารัตน์  สุขดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ออกแบบระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  

                     ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนที่ เอื ้อต่อการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน      
และงานบริการวิชาการที ่ช ัดเจนและสามารถตอบตัวชี ้ว ัดของมหาวิทยาลัยและการก้าวสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
                    ๓. เชื่อมประสานงานวิจัยและการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับศักยภาพนักวิจัยทั้งใน
และนอกคณะ การเชื่อมโยงชุดโจทย์วิจัย แหล่งทุน ชุมชน และการบูรณการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

                        
/๔. สนับสนุนและส่งเสริม....  

 



 ๒ 

 
                        ๔. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงการสร้างขวัญ
และกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น   
                        ๕. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนและองค์กรภาคีที่เก่ียวข้อง  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น 
                        ๖. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะและการนำไปใช้ประโยชน์  
                        ๗. สรุปรายงานประจำปี ทบทวนและจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดงานวิจัยของคณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของนักวิจัยในคณะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง และมีการใช้ผลปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง 
 ๓. คณะกรรมการงานวารสารวิชาการ 

 ๓.๑  อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา  แสงสว่าง  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา กรรมการ 
 ๓.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทะโคตร กรรมการ 
 ๓.๔  อาจารย์ ดร.ธัญญา  จนัทร์ตรง  กรรมการ 
 ๓.๕  อาจารย์ ดร.เฉวียง  วงค์จินดา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖  นางสาวปรารัตน์  สุขดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
                    ๑. วางแผนเพ่ือกำหนดแนวทาง แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการที ่เกี ่ยวข้องกับ
วารสารวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
                    ๒. ประสานงานกับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่ปรึกษา คณบดี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เจ้าของบทความ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ภายในประเทศ และจัดทำวารสารทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ  
                    ๓. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ควบคุมการพิมพ์เอกสาร กำกับการจัดส่ง ติดตามเอกสารการ
จัดระบบเก็บเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเอกสาร เล่มวารสาร งานรวบรวม
ข้อมูล การทำสถิติการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวารสารวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด 
                    ๔. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาจากการทำงาน 
สังเคราะห์ขั้นตอน หรือทำวิจัย เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้เกิด
การพัฒนางานวิชาการและจัดทำคู่มือวารสารทางวิชาการ  
                    ๕. ควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านการตอบคำถาม การดำเนินงานจัดการประชุม
กองบรรณาธิการวารสาร บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานข้อมูลให้คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตามท่ีบรรณาธิการวารสารมอบหมาย 
 



 ๓ 

                    ๖. รวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องและประสานงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลวารสารทาง
วิชาการของคณะ                    
 ๔. คณะกรรมการงานพันธกิจสัมพันธ์ 

 ๔.๑  อาจารย์วิไลวรรณ  ศรีหาตา   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  อาจารย์ ดร.ศิริกานดา  แหยมคง  กรรมการ 
 ๔.๓  อาจารย์ ดร.ลัดณา  ศรีอัมพรเอกกุล  กรรมการ 
 ๔.๔  อาจารย์สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร  กรรมการ 
 ๔.๕  อาจารย์เรณู  เมฆทับ    กรรมการ 
 ๔.๖  อาจารย์รวมพร  มาลา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗  นางสาวปรารัตน์  สุขดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
                    ๑. ออกแบบระบบ กลไกงานพันธกิจสัมพันธ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
                    ๒. จัดทำแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น 
จุดเด่นของสถาบันตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ 
                    ๓. จัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา 
                    ๔. จัดกิจกรรมตามแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมโดย
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน  
                     ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์และประสานงานหลักสูตรคณะ 
หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสถาบัน  
                    ๖. สรุปรายงานประจำปี ทบทวนและจัดการความร ู ้งานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด 
องค์ความรู้  เพ่ือยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุตามแผน 
 ๕. คณะกรรมการงานระบบสารสนเทศหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 

 ๕.๑  อาจารย์สิทธิพร  พรอุดมทรัพย์  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  อาจารย์เพ่ิมศักดิ์  พันธุ์แตง   กรรมการ 
 ๕.๓  อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  คำพรม  กรรมการ 
 ๕.๔  นายสุทิน  อินทะ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๕  นางสาวปรารัตน์  สุขดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
                    ๑. จัดทำข้อมูลข่าวสาร ทำท่ีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลการดำเนินงานวิจัย  
                    ๒. พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  
                    ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรภายในหน่วยงานในการใช้งานฐานข้อมูลและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัย   
ของคณะ 



 ๔ 

 
 

 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๖ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔  

                                                                         
 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ) 
                                                 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 


