
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ที่  ๑๐๔๒/๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต%งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ 

ด-านการพัฒนางานประจํา  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ3  และนวัตกรรม  
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  คร้ังที่  ๓ 

----------------------------------- 

   ด�วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ร�วมกับท่ีประชุมสภาข�าราชการ  พนักงาน  และลูกจ�าง
มหาวิทยาลัยแห�งประเทศไทย (ปขมท.)  และเครือข�ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท.  กําหนดจัดงานมหกรรมการ
แสดงผลงานระดับชาติด�านการพัฒนางานประจํา  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ2  และนวัตกรรม  สําหรับบุคลากร 
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓  ระหว�างวันท่ี  ๖ – ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือให�การดําเนินการในครั้งนี้  เป?นไปด�วยความเรียบร�อย  มีประสิทธิภาพ  และ
บรรลุวัตถุประสงค2  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงแต�งต้ังผู�มีนามต�อไปนี้เป?นคณะกรรมการดําเนินการจัดงานมหกรรมการแสดงผลงาน
ระดับชาติด�านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ2  และนวัตกรรม  สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ครั้งท่ี ๓  โดยให�มีอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ดังต�อไปนี้ 

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  
๑.๑ นายจรูญ  ถาวรจักร2 ประธานกรรมการ 
๑.๒ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.ชาติชาย   ม�วงปฐม รองประธานกรรมการ 
๑.๓ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.คณิศรา  ธัญสุนทรสกุล กรรมการ 
๑.๔ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.ฤทธิชัย  พิลาไชย กรรมการ 
๑.๕ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.กฤตฏ2  ชมภูวิเศษ กรรมการ 
๑.๖ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.พัดตาวัน  นาใจแก�ว กรรมการ 
๑.๗ ผู�ช�วยศาสตราจารย2พัฒนาภรณ2  ชัยประเสริฐ กรรมการ 
๑.๘ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.สุทธิพงศ2  เปรื่องค�า กรรมการ 
๑.๙ ผู�ช�วยศาสตราจารย2ยุพาลัย  ทองธิราช กรรมการ 

๑.๑๐ อาจารย2 ดร.ศิลปชัย  เจริญ กรรมการ 
๑.๑๑ รองศาตราจารย2 ดร.ชวลิต  อธิปGตยกุล กรรมการ 
๑.๑๒ อาจารย2สัติยะพันธ2  คชมิตร กรรมการ 
๑.๑๓ รองศาสตราจารย2 ดร.วัลลภ  เหมวงษ2 กรรมการ 
๑.๑๔ ผู�ช�วยศาสตราจารย2ปGจจัย  พวงสุวรรณ กรรมการ 
๑.๑๕ อาจารย2 ดร.พรภัทรา  จําเริญ กรรมการ 
๑.๑๖ นางวิลาวัณย2  ฉิมมะลี กรรมการ 
๑.๑๗ รองศาสตราจารย2ศิริพร  พัสดร กรรมการ 

/๑.๑๘ อาจารย2วฤธรณ2... 
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๑.๑๘ อาจารย2วฤธรณ2  ตุลย2ณวัฒน2 กรรมการ 
๑.๑๙ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.มณีญา  สุราช กรรมการ 
๑.๒๐ ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.พนา  ดุลยพัชร2 กรรมการ 
๑.๒๑ อาจารย2 ดร.เอกราช  ดีนาง กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒๒ นางกาญจนา  มูลอาจ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ให�คําปรึกษาแนะนํา ตัดสินใจ และแก�ปGญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการจัด
กิจกรรมแก�ฝLายต�างๆ เพ่ือให�การดําเนินการจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด�านการพัฒนางาน
ประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ2 และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓ 
ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค2 
 
  ๒. คณะกรรมการฝ<ายวิชาการ  

๒.๑ อาจารย2 ดร.เอกราช ดีนาง  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางฐานิดา แก�วปาน กรรมการ 
๒.๓ นางธนารีย2 เลิศนราพันธ2 กรรมการ 
๒.๔ นางธัญสุดา ภูดวงจิตร กรรมการ 
๒.๕ นางนิตยา ปานทรัพย2 กรรมการ 
๒.๖ นางสาวจิรนุช พิลาอุ�น กรรมการ 
๒.๗ นางสาวชยานันท2 อามาตย2ทัศน2 กรรมการ 
๒.๘ นางสาวธัญดา  สีลาวงษ2 กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพัชร2ภัสชา โคตรชุม กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพัชรีย2  ทองสมบัติ กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพาริณี  โลมาอินทร2 กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวศศิธร  ดลปGดชา กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวศิรินา  วาจาสัตย2 กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวอนัญญา  เสียงใส กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอัชฌาวดี จันชุลี กรรมการ 
๒.๑๖ นายชัยรุ�งเรือง อวิรุทธพาณิชย2 กรรมการ 
๒.๑๗ นายณัฐพงศ2 บุตรธนู กรรมการ 
๒.๑๘ นายวิศรุต จันทรเสนา กรรมการ 
๒.๑๙ นายอภิเดช อภิพัฒน2ภาดุล กรรมการ 
๒.๒๐ นายเอกภพ โอตาคาร กรรมการ 
๒.๒๑ นางกาญจนา มูลอาจ กรรมการและเลขานุการ 

   หน-าท่ี ๑. วางแผนผังการจัดงาน ประสานการวิพากษ2และการนําเสนอบทความ  คัดกรอง 
    ผลงาน จัดทําเอกสารการประชุม (Proceedings) ประกวดผลงาน  และ 
    ประสานงานกับฝLายท่ีเก่ียวข�อง 

  ๒. กําหนดเกณฑ2การคัดเลือกผลงานและรางวัลผลงานทุกรูปแบบ 
 

/๓. ประสานผู�วิพากษ2... 
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  ๓. ประสานผู�วิพากษ2ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ2 และนวัตกรรม และตรวจสอบคุณภาพ 
    ผลงาน 

  ๔. สรรหาและประสานผู�เชี่ยวชาญเพ่ือคัดเลือกผลงาน 
  ๕. พิจารณากลั่นกรองผลงานท่ีผ�านการคัดเลือก 
  ๖. วางแผนข้ันตอนการนําเสนอผลงานในห�องประชุมย�อย 
  ๗. จัดเตรียมประวัติและผลงานของผู�วิพากษ2 
  ๘. ชี้แจงหลักเกณฑ2และแนวทางการประเมินแก�ผู�วิพากษ2 
  ๙. จัดเตรียมบทความให�ผู�วิพากษ2ก�อนนําเสนอ 
  ๑๐. จัดประกวดผลงานนําเสนอในห�องประชุมย�อยของผลงานทุกรูปแบบ 
  ๑๑. ประสานการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�ผู�วิพากษ2 
   ๑๒. จัดทําเอกสารการประชุม (Proceedings) Flash Drive Proceedings คู�มือ 

     การประชุม 
   ๑๓. ประสานโรงพิมพ2เพ่ือจัดทําเอกสารการประชุม (Proceedings) และ  

     Flash Drive Proceedings 
  ๑๔. รายงานผลการประกวดให�คณะกรรมการฝLายประเมินผล 
  ๑๕. ประสานงานและสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
  ๑๖. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  ๑๗. งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย 

 
   ๓. คณะกรรมการฝ<ายประชาสัมพันธ3 

๓.๑ นางสาวทัศนีย2  ดงแสง ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายกิตติศักด์ิ  เชิงดี กรรมการ 
๓.๓ นางสาวประภัสสร  ดิลกแพทย2 กรรมการ 
๓.๔ นางสาวศิริดา  นรินทร2 กรรมการ 
๓.๕ นายสุริยา  ชัยดํารงณ2 กรรมการ 
๓.๖ ว�าท่ี ร.ต. เดชา  สีนาพันธ2 กรรมการ 
๓.๗ นายเกียรติพงษ2  ตระการจันทร2 กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ นางสาวณิชา  พันธ2ควณิช กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. วางแผนการประชาสัมพันธ2โครงการให�เป?นท่ีรับรู�ในวงกว�างขวาง  อาทิ  แผ�นปaาย 
    ประชาสัมพันธ2  โปสเตอร2ประชาสัมพันธ2  ประสานงานนักข�าว  ฯลฯ 

    ๒. ดําเนินการประชาสัมพันธ2  แจกเอกสาร  สิ่งตีพิมพ2  บันทึกภาพกิจกรรม 
   ๓. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ   
   ๔. งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย 
 
   ๔. คณะกรรมการฝ<ายการเงิน  

๔.๑ นางสาวมลฤดี  เศษณะเวช ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวอัจฉรา  อับภัยชา กรรมการ 
๔.๓ นางสาวฐิติวรรณ  ลาสอน กรรมการ 

/๔.๔ นางพิมลพรรณ... 
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๔.๔ นางพิมลพรรณ  ศรีภูธร กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕ นางสาวนัชชา  คําบุญมา กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดเก็บค�าลงทะเบียนของผู�เข�าร�วมงาน 
   ๒. ยืมเงินมหาวิทยาลัยทดรองจ�าย เบิก – จ�าย  ควบคุมดูแลการใช�งบประมาณ 
   ๓. ดําเนินการเก่ียวกับใบเสร็จรับเงินเงินสําหรับการลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 
   ๔. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๕. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย  
 

๕. คณะกรรมการฝ<ายพัสดุ  
๕.๑ นางเจริญรัตน2  บุญมาตุ�น ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางจินตนา  พิพวนนอก กรรมการ 
๕.๓ นายญาภูมินทร2  ฉํ่าใจหาญ กรรมการ 
๕.๔ นางสาวชิตาภา  โสมศรีแพง กรรมการ 
๕.๕ นางสาวสุพิณดา  ศรีทอง กรรมการ 
๕.๖ นางสาวสุวรรณี  นามบุตร กรรมการและเลขานุการ 
๕.๗ นางสาวณัฏฐิอร  ธนูศิลปc กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. ให�คําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุนการจัดหาพัสดุท่ีจําเป?นสําหรับการดําเนินงาน 
   ๒. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๓. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย 
 
   ๖. คณะกรรมการฝ<ายอาคารสถานที่ 

๖.๑ ผู�ช�วยศาสตราจารย2ปGจจัย  พวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายสัติยะพันธ2  คชมิตร กรรมการ 
๖.๓ ผู�ช�วยศาสตราจารย2หัสดิน  แก�ววิชิต กรรมการ 
๖.๔ ผู�ช�วยศาสตราจารย2ณัฏฐนันธ2  สุวรรณวงก2 กรรมการ 
๖.๕ นางสาวปริศนา  รัตนศรี กรรมการ 
๖.๖ นางเข็มพร  พรจันทร2ท�าว กรรมการ 
๖.๗ นางนฤมล  แสนอุบล กรรมการ 
๖.๘ นางภณิตา  กิตติปGญญาศิริ กรรมการ 
๖.๙ นางสาวรัชนีเพ็ญ  วัชนวิสูตร กรรมการ 

๖.๑๐ นายมานนท2  ลําเจียกหนู กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๑ นายไกรทอง  โสมศรี กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดตกแต�งสถานท่ี และอํานวยความสะดวกสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ2สําหรับการจัดงาน 
   ๒. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๓. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องท่ีได�รับมอบหมาย 
 

/๗. คณะกรรมการ... 
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   ๗. คณะกรรมการฝ<ายยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
๗.๑ นายณัฏฐพงษ2  ธนูศิลปc ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายบุญชู  แก�วละคร กรรมการ 
๗.๓ นายประวิทย2  หาญเชิด กรรมการ 
๗.๔ นายสําเนียง  วันสา กรรมการ 
๗.๕ นายสุกัน  สุระมรรคา กรรมการ 
๗.๖ นายวิไล  แผ�นผา กรรมการ 
๗.๗ นายรักชาติ  ลุพรหมมา กรรมการ 
๗.๘ นางสาวศรัญญา  สังกะสินสู� กรรมการและเลขานุการ 
๗.๙ นายไกรทอง  โสมศรี กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. สนับสนุน อํานวยความสะดวก วางแผน ในการเก่ียวกับยานพาหนะ จัดหา 
   รถยนต2สําหรับรองรับบริการให�เพียงพอ และจัดพนักงานขับรถยนต2ไว�บริการ 
   จนเสร็จสิ้นการจัดงาน 

   ๒. ให�การสนับสนุน อํานวยความสะดวกด�านการรักษาความปลอดภัย  
   จัดหาบุคลากรด�านการรักษาความปลอดภัยให�เพียงพอต�อการให�บริการ 
   ตลอดเวลาการจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงาน 
๓. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๔. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 
  ๘. คณะกรรมการฝ<ายพิธีการ และเวทีกลาง 

๘.๑ อาจารย2สัติยะพันธ2  คชมิตร ประธานกรรมการ 
๘.๒ อาจารย2 ดร.พรภัทรา  จําเริญ กรรมการ 
๘.๓ อาจารย2 ดร.มนูศักด์ิ  เรืองเดช กรรมการ 
๘.๔ อาจารย2ระพีพรรณ  จันทรสา กรรมการ 
๘.๕ นางมาริสา  ท�าวพิมพ2 กรรมการ 
๘.๖ นางนฤมล  ฤทธิ์มหา กรรมการ 
๘.๗ นายเกียรติพงษ2  ตระการจันทร2 กรรมการ 
๘.๘ นายมานนท2  ลําเจียกหนู กรรมการและเลขานุการ 
๘.๙ นางสาวณิชา  พันธุ2ควณิช กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดตกแต�งสถานท่ีให�เรียบร�อยสําหรับการจัดงาน  
   ๒. จัดลําดับพิธีการ ประสานกับคณะกรรมการฝLายต�างๆ รวมถึงพิธีกร และ 

    พิธีการท่ีเก่ียวข�อง  
๓. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๔. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 
 
 /๙. คณะกรรมการฝLาย... 
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  ๙. คณะกรรมการฝ<ายระบบสารสนเทศ 
๙.๑ ผู�ช�วยศาสตราจารย2ปGจจัย  พวงสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายเปรมินทร2  อุ�นมณี กรรมการ 
๙.๓ นายวสี  แดงประวัติ กรรมการ 
๙.๔ นายเจษฎา  อินทรประพันธ2 กรรมการ 
๙.๕ Mr.Dang Ngoc  Chuong  กรรมการ 
๙.๖ นายนนทวิทย2  ภูมิสะอาด กรรมการและเลขานุการ 
๙.๗ นายธราดล  ปราบภัย กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

หน-าท่ี ๑. จัดระบบการให�บริการอินเตอร2เพ่ือรองรับการให�บริการอย�างเพียงพอ 
   ๒. จัดทําเว็บไซต2เผยแพร�ดําเนินการจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ 

        ด�านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ2 และนวัตกรรม สําหรับบุคลากร 

    สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๓ 
   ๓. ประสานงาน และสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   ๔. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๕. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 
  ๑๐. คณะกรรมการฝ<ายลงทะเบียน 

๑๐.๑ นางโสภิตา  เลิศสุบิน ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ อาจารย2 ดร.โฉมยง ไชยอุบล กรรมการ 
๑๐.๓ นายปุณมนัสพงศ2  ปุณประเสริฐ กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวศศิดา  พงศาวลี กรรมการ 
๑๐.๕ นายปฐมศร  จุฑะกนก กรรมการ 
๑๐.๖ นางนุชจรี  อภิรักษ2 กรรมการ 
๑๐.๗ นายอรุณศักด์ิ  ไชยอุบล กรรมการ 
๑๐.๘ นางสาวนัชชา  คําบุญมา กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวชฎารัตน2  วงษ2มีพันธุ2 กรรมการ 

๑๐.๑๐ นายวัชรพล  จันทะเนาว2 กรรมการ 
๑๐.๑๑ นายจักรรัตน2  บุญภา กรรมการ 
๑๐.๑๒ นางสาวพาริณี  โลมาอินทร2 กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๓ นางจิตตานันท2  วอนอก กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือแจกจ�ายแก�ผู�เข�าร�วมงาน 
   ๒. จัดเตรียมรายชื่อผู�เข�าร�วมงาน  และงานปaายทุกประเภท 
   ๓. รับลงทะเบียน 

๔. ประสานงาน และสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
๕. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๖. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

 
/๑๑. ฝLายต�อนรับ... 
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๑๑. ฝ<ายต-อนรับ  และปฏิคม 

๑๑.๑ อาจารย2วฤธรณ2  ตุลย2ณวัฒน2 ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางผ�องพรรณ  ชาลีหงษ2 กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวอรรถวดี  ภูมิภาค กรรมการ 
๑๑.๔ นางอนงค2  กลิ่นสน กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวสุภาวดี  ศิริบูรณ2 กรรมการ 
๑๑.๖ เจ�าหน�าท่ีคณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย2การศึกษา

บึงกาฬ  และโรงเรียนสาธิตทุกคน 
กรรมการ 

๑๑.๗ นางแพรทอง  สนสายสิงห2 กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวหทัยนันท2  สุขรมย2 กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๙ นายวรกมล  กรวยสวัสด์ิ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. ต�อนรับวิทยากร ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�เข�าร�วมงาน 
   ๒. จัดหาท่ีพัก และการเดินทางของวิทยากร ผู�ทรงคุณวุฒิ 

   ๓. รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประกอบการเบิก – จ�ายค�าท่ีพัก  และเดินทาง 
    ของวิทยากร ผู�ทรงคุณวุฒิ 

  ๔. จัดเตรียมอาหาร /อาหารว�าง สําหรับวิทยากร ผู�ทรงคุณวุฒิ และผู�เข�าร�วมงาน 
๕. ประสานงาน และสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
๖. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๗. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

   
๑๒. คณะกรรมการฝ<ายโสตทัศนูปกรณ3 

๑๒.๑ นายพีระพงษ2  น�อมระวี ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นายวิเชียร  จันสีงาม กรรมการ 
๑๒.๓ นายวุฒินันท2  ถิรพันธุ2เมธี กรรมการ 
๑๒.๔ นายเกษมพันธุ2  หาญชนะวงษ2 กรรมการ 
๑๒.๕ นายอาทิพงษ2  สิงห2สาธร กรรมการ 
๑๒.๖ นายชาญชัย  ทาแก�ว กรรมการ 
๑๒.๗ ว�าท่ี ร.อ. วัชภูมิ  เพชรแสงใส กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๘ นางสาวชฎารัตน2  วงษ2มีพันธุ2 กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ2ให�พร�อมใช�งาน 
   ๒. จัดบุคลากรคอยให�บริการโสตทัศนูปกรณ2ตลอดงาน 
   ๓. ประสานงาน และสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   ๔. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๕. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 

/๑๓. คณะกรรมการฝLาย... 
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๑๓. คณะกรรมการฝ<ายการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่ “วัฒนธรรม นวัตกรรม พ้ืนถิ่นอุดรธานี” 
๑๓.๑ ผู�ช�วยศาสตราจารย2พิมพ2สิริ  ชูศรีโฉม ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ อาจารย2ปkยะภรณ2  ไพทยาภรณ2 กรรมการ 
๑๓.๓ อาจารย2ศราวุธ  ผิวแดง กรรมการ 
๑๓.๔ อาจารย2จิรพร  จันลา กรรมการ 
๑๓.๕ อาจารย2สาวิณี  พลเยี่ยม กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.๖ นางธนารีย2  เลิศนราพันธ2 กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดทําเส�นทางการทัศนศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนท่ี “วัฒนธรรม นวัตกรรม พ้ืนถ่ินอุดรธานี” 
   ๒. เสนองบประมาณการดําเนินงาน เพ่ือให�อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดหารถรับ – ส�ง  สําหรับการศึกษาดูงานให�เพียงพอต�อจํานวนผู�ร�วมงาน 

๔. ประสานงาน  และสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   ๕. สรุปผลการดําเนินงานในหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๖. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 
 
  ๑๔. คณะกรรมการฝ<ายประเมินผล 

๑๔.๑ อาจารย2 ดร.ปkยวดี  ยาบุษดี ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ อาจารย2รุ�งใจ  แสงทอง กรรมการ 
๑๔.๓ อาจารย2พรทิพย2  คําหล�า กรรมการ 
๑๔.๔ อาจารย2สุวรรณี  พันธุ2โอภาส กรรมการ 
๑๔.๕ นายอภิเดช  อภิพัฒน2ภาดุล กรรมการ 
๑๔.๖ นายรุ�งโรจน2  มีแก�ว กรรมการ 
๑๔.๗ นายไกรทอง  โสมศรี กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๘ นางสาวชฎารัตน2  วงษ2มีพันธุ2 กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

หน-าท่ี ๑. จัดทําเครื่องมือ แบบสอบถาม หรือเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
   ๒. รวบรวมข�อมูล และประมวลรายละเอียดของกิจกรรมท้ังหมด จากข�อมูลท่ี 

    คณะกรรมการฝLายต�างๆ สรุปผลการดําเนินงาน  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ 
    จัดงาน ปGญหา อุปสรรคต�างๆ และข�อมูลท่ีเห็นว�ามีความสําคัญและจําเป?นท่ีต�อง 
    รายงาน 

   ๓. ประสานและสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   ๔. งานอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

  ๑๕. คณะกรรมการฝ<ายเลขานุการ 

๑๕.๑ นางวิลาวัณย2  ฉิมมะลี ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางสาวพิทยาภรณ2  สุทธิอาจ กรรมการ 
๑๕.๓ นายณัฏฐพงษ2  ธนูศิลปc กรรมการ 
๑๕.๔ นางสาวรัชดาวรรณ  พิทักษ2วาปn กรรมการ 
๑๕.๕ นางสาวเพ็ญพร  วงค2ทอง กรรมการ 

/๑๕.๖ นายพิเชษฐ... 
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๑๕.๖ นายพิเชษฐ  แย�มโคกสูง กรรมการ 
๑๕.๗ นางสาวชญาภา  วริวรรณ กรรมการ 
๑๕.๘ นางนิติยา  บางศิริ กรรมการ 
๑๕.๙ นางธัญสุดา  ภูดวงจิตร กรรมการ 

๑๕.๑๐ นางวิภาภร  คงบรรดาศักด์ิ กรรมการ 
๑๕.๑๑ นางสาววงเดือน  ผดุงเวียง กรรมการ 
๑๕.๑๒ นางสาวศรัญญา  สังกะสินสู� กรรมการ 
๑๕.๑๓ นางสาวพรพรรณ  บูชากุล กรรมการ 
๑๕.๑๔ นางนฤมล  ฤทธิ์มหา กรรมการ 
๑๕.๑๕ นางสาวบุหลัน บุตรชา กรรมการ 
๑๕.๑๖ นายเกียรติชัย วาณิช กรรมการ 
๑๕.๑๗ นางสาวจิรนุช พิลาอุ�น กรรมการ 
๑๕.๑๘ นายภควา  ศรีบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๑๙ นายนันทวัฒน2  ปaอมเชียงพิณ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
๑๕.๒๐ นางสาวเกศศิริ  ปGญจิต กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 

  หน-าท่ี ๑. จัดทําหนังสือเชิญหน�วยงานท่ีสนใจเข�าร�วมงาน 
   ๒. ประสานงาน และแก�ปGญหา ให�การจัดงานเป?นไปด�วยความเรียบร�อย 
   ๓. ประสานและจัดหาท่ีพักวิทยากร และผู�ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. ประสานและสนับสนุนฝLายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   ๕. งานอ่ืนท่ีไม�อยู�ในอํานาจและหน�าท่ีของคณะกรรมการฝLายอ่ืน 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 (นายจรูญ  ถาวรจักร2) 

อธิการบดี 
 

 


