
 
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่  117/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับตำบลโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
 

  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับ
ตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการ ฯ ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนพ้ืนที่ และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับตำบล เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ดังนี้ 

     1. ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วุฒินันต์  ประทุม  ประธาน 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภวตั  มิสดีย์  รองประธาน 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวิพงษ์  เหมะธุลิน คณะทำงาน 
๔. อาจารย์ภัทราวุธ   ศรีคุ้มเก่า คณะทำงาน 
๕. อาจารย์อาณัฐพงษ์   ภาระหัส  คณะทำงาน 
๖. นางออมสิน    พวงสมบัติ คณะทำงานในพ้ืนที่ 
๗. นายอดิศร    เมืองรักษ์ คณะทำงานในพ้ืนที่ 

  ๘. นายพณา    ชาภูคำ  คณะทำงานในพ้ืนที่ 
๙. นางสาวศิริพร    คำอร่าม  คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๐. นายสาธิต    ศรีอาจ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

           2. ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑. อาจารย์รณยุทธ   นนท์พละ ประธาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต  มิสดีย์  รองประธาน 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาภัค  จอดนอก คณะทำงาน 
 ๔. รองศาสตราจารย์วาสนา  เกษมสินธ์ คณะทำงาน 
 
 
 

5. ผู้ช่วย... 
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