
เอกสารแนบ ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จาการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย (USI) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ  
รหัส คำ

นำหน้า 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/

สถาบัน/สำนัก 
ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

1 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทวีกิตติพันธุ ์ ครูช่างศิลปาชีพ ใต้ตำหนัก การย้อมสีธรรมชาติและ
การแปรรปูผลิตภณัฑ ์

ด่านคำม่วง 

2 นางสาว หัสดี พลวงษ ์ นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตร 

การย้อมสีธรรมชาติและ
มาตรฐานเส้นไหม 

ด่านคำม่วง 

3 นาย กฤษณ์ พิเนตรเสถียร อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

ชีววิทยา ด่านคำม่วง 

4 นาย เดชา เม็งไธสง 
 

Heritage การออกแบบและการ
แปรรูปผลิตภณัฑ ์

ด่านคำม่วง 

5 นาง วิราวรรณ์ แสนสุริวงค ์
 

สวนแอ๋วพันธุ์ไม ้ เพาะพันธ์ุกล้าไม ้ ด่านคำม่วง 

6 ดร. พรชัย ศักดิ์สิรโิสภณ อาจารย ์ คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

การจัดการท่องเที่ยว ด่านคำม่วง 

7 นาย พายัพ โต๊ะชาล ี
 

กรมการปกครอง เพาะพันธ์ุกล้าไม ้ ด่านคำม่วง 

8 นาง จีระนันต์ เจรญิรัตน ์ อาจารย ์ คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

การตลาด ด่านคำม่วง 

9 นาย ประหยดั ยะพลหาร 
  

พันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น ด่านคำม่วง 

10 นางสาว ชุติมา ภูลวรรณ 
 

สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ด่านคำม่วง 

11 นาย อดิศักดิ์ แสงส่อง 
 

สถานีพัฒนาที่ดิน
สกลนคร 

วิทยาศาสตร์และการ
พัฒนาดิน 

ด่านคำม่วง 

12 นางสาว วรรณพร หันไชยยุงวา 
 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

การจัดการวัฒนธรรม ด่านคำม่วง 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

13 นาย เจษฎา กัลยาบาล 
 

Jetsada studio การแปรรปูผลิตภณัฑ ์ ด่านคำม่วง 

14 นางสาว หัสดี พลวงษ ์ นักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

การย้อมสีธรรมชาติและ
มาตรฐานเส้นฝ้าย 

หนองบัว 

15 นาง วันดี แก้วอาษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไท
ย 

การย้อมสจีากธรรมชาติ 
การก่อหม้อคราม 

หนองบัว 

16 นาย เจษฎา กัลยาบาล 
 

เจษฎา Studio พัฒนาลวดลายผ้าฝ้าย-
ผ้าไหม 

หนองบัว 

17 นางสาว ชฎาพร แนบชิด อาจารย ์ คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

ด้านการตลาด การจัด
จำหน่ายช่องทาง
ออนไลน ์

หนองบัว 

18 นาย เดชา เม็งไธสง 
 

Heritage การออกแบบและการ
แปรรูปผลิตภณัฑ ์

หนองบัว 

19 นาย ฟุ้งเกียรติ มหิพันธ์ุ อาจารย ์ คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์

ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

หนองบัว 

20 นาย สุวัฒชัย พ่อเกตุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
หนองสนม 

21 นาย ธนวัฒน์ พันทา อาจารย ์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
หนองสนม 

22 นางสาว ทิพาพร แคล่วคล่อง อาจารย ์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
หนองสนม 

23 นางสาว กันยมาศ สงวนศักดิ ์ อาจารย ์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
หนองสนม 

24 นางสาว อุทุมพร  หลอดโค ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
หนองสนม 

25 นาย ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง รองศาสตราจารย ์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
หนองสนม 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

26 นาง ดารารัตน์ กุณสิทธ์ิ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองบัวสร้าง 

กระทรวง
สาธารณสุข 

เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุขชุมชน 

อุ่มจาน 

27 นาย ทะนงค์ศักดิ์ ประเทพา ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแสนพัน 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 
อุ่มจาน 

28 นางสาว วิจิตตรา กรุณานำ นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 
อุ่มจาน 

29 นางสาว นันทิวา ศรีจันทร ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 
อุ่มจาน 

30 นาย เฉลิมชัย ขันจำปา ประธาน อสม. 
อำเภอกุสุมาลย ์

สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
กุสุมาลย ์

 
อุ่มจาน 

31 นาย อาทิตย์  คำศร ี นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอ
กุสุมาลย ์

ด้านการพัฒนาชุมชน
และวิชาการศึกษา 

อุ่มจาน 

32 นาง ปิยะรัตน์ สุเพ็ญ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

องค์การริหารส่วน
ตำบลอุ่มจาน 

แผนและนโยบาย อุ่มจาน 

33 นาย นฤทธ์ิ  ไชยรักษ์ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูข้าวพันธุ์
พื้นเมือง "หอม
ดอกฮัง" 

องค์การริหารส่วน
ตำบลอุ่มจาน 

การปลูกข้าวอินทรีย ์ อุ่มจาน 

34 นาง นวนสวาท ข่วงทิพย์ - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกุดไห 

การทำน้ำด่าง, การก่อ
หม้อคราม,การย้อมสี
ครามและสีธรรมชาต ิ

กุดไห 

35 นาง ยม จันทร์แจ่ม - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกุดไห 

เตรียมฝ้ายและออกแบบ
ลวดลายมัดหมี ่

กุดไห 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

36 นาง ประไพ สีนูเดช - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกุดไห 

แปรรูปผลิตภณัฑ์เป็น
เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ 

กุดไห 

37 นางสาว อรฤดี นุสนทะลา - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกุดไห 

แปรรูปผลิตภณัฑ์เป็น
เครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ 

กุดไห 

38 ผู้ช่วย
ศาตรา
จารย ์

ณัฐพงษ์ วงษ์มา ผู้ช่วยศาตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

พืชศาสตร ์ กุดไห 

39 นาง ประถิน  ลามคำ - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกุดไห 

แปรรูปเห็ด กุดไห 

40 นาย สิ่ง ข่วงทิพย์ - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกุดไห 

ด้านเกษตรชุมชน กุดไห 

41 อาจารย์
ภัทราวุธ 

ภัทราวุธ  ศรีคุ้มเก่า - มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

ด้านการออกแบบผัง
เมือง 

กุดไห 

42 ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์ 
ดร. 

ธนกร ราชพิลา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

อุตสาหกรรมเกษตร เต่างอย 

43 นาย ประหยดั ยะพลหา ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านหนองไผ่ ต.ดง
มะไฟ อ. เมือง จ.
สกลนคร 

ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน บึงทวาย 

44 นางสาว วัชราภรณ์ สายมาลยั แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขตำบล
บ้านดงหลวง 

ด้านการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

บึงทวาย 

45 ดร. วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยศาสตรา
จานย ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

ด้านมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว 

บึงทวาย 

46 นางสาว ชนิการ์ วงศสีดา ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

ด้านการทำพวงกุญแจเร
ซิ่น 

บึงทวาย 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

47 นางสาว สุชัญญา  สภุูตัง ประธานกรรมการ
พัฒนาบทบาท
สตรตีำบลนาม่อง 

พัฒนาบทบาท
สตรตีำบลนาม่อง  
อำเภอกุดบาก 

ด้านการเพิม่มูลค่า
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ 

บึงทวาย 

48 นาย ชัยยุทธ วันเหนิดลื้อ นาย กองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กุดแฮด 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดแฮด 

ด้านการจักสานชะลอม
ไม้ไผ ่

บึงทวาย 

49 นาย สุระมีชัย  คำสงค ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน
เหล่าสามัคค ี

บ้านเหล่าสามคัคี 
ต.บึงทวาย  
อ. เต่างอย จ.
สกลนคร 

ด้านการจักสานไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

บึงทวาย 

50 นาย อุบล  สอนส ี นักวิชาการสัตว
บาล 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสตัว์
สกลนคร 

แปรรูปอาหารผสม
สำเรจ็ และลดต้นทุน
อาหารสตัว ์

บึงทวาย 

51 นาย เชษฐราช สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน
แห่งประเทศไทย 

สหพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน
แห่งประเทศไทย 

ด้านเกษตรอินทรีย์และ
ผักปลอดภัย 

บึงทวาย 

52 นาย สายชล เหล่าภักด ี นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบึงกาฬ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บึงทวาย 

53 นาง กาบแก้ว ลำภา ผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายอาสาสา
สมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน 
จังหวัดสกลนคร 

ด้านการเพาะกล้าไม ้ บึงทวาย 

54 นาย เชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน
แห่งประเทศไทย 

 
วิทยากรกระบวนการ 
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์
แบบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS ของสหพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย 

กุดบาก 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

55 นาย มนัส มิ่งกุระ ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร
อินทรีย์ยั่งยืนเรณู
นคร 

 
วิทยากรกระบวนการ 
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ 
แบบมีส่วนร่วม 
SDGsPGS ของสหพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย 

กุดบาก 

56 นาย นะกะว ีด่านลาพล อาจารย ์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

การออกแบบ แปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากผ้า 

กุดบาก 

57 นาย ชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ นาย กเทศมนตรี
ตำบลกุดแฮด 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลกุดแฮด 

การแสดงพ้ืนบ้านและ
จักสาน 

กุดบาก 

58 นาย สัมพันธ์ แสงพรมชาล ี
  

การท่องเที่ยว 
โอทอปนวัตวิถี 

บ้านแป้น 

59 คุณ วัลย์รตัน์ แสนเมือง -ประธาน
กรรมการบริษัท
แสงจันทร์เภสัช
2499 จำกัด 
-ประธาน
กรรมการบริษัทไท
สกลออร์แกนิควิ
สาหกิจเพื่อสังคม
จำกัด 
-ประธาน
เครือข่ายคลัส
เตอรส์มุนไพร
จังหวัดสกลนคร 
-รองประธาน
เครือข่ายคลัส
เตอรส์มุนไพร 4 
ภาค 
-ประธานกลุม่
วิสาหกิจชุมชน
แสงจันทร์
สมุนไพรเกษตร

 
ด้านสมุนไพร กว่า30 ปี พันนา 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

แปรรูปอินทรีย์
อำเภอพังโคน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
จังหวัดสกลนคร
กลุ่มผูผ้ลติหรือ
จำหน่ายยาแผน
ไทย 
-รองประธาน
สมาพันธ์SDGSPG
S จังหวัดสกนคร 

60 คุณ นราพงศ์ แสนจันทร ์
  

ด้านสมุนไพร พันนา 
61 นาง อารียา  งามมานะ 

 
คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การทำอาหาร พันนา 

62 ผศ. ดร. นันทกาญจน์  เกิดมาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การบริหารจัดการ เช่น 
การเงิน  การงาน การ
อาชีพ 

พันนา 

63 อาจารย ์ กชพร  จันทร์เรือง 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การบริหารจัดการ เช่น 
การเงิน  การงาน การ
อาชีพ 

พันนา 

64 อาจารย ์ สุพิชญา  นิลจินดา 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การบริหารจัดการ ด้าน
การตลาด 

พันนา 

65 อาจารย ์ สิทธิศักดิ์  สุวรรณ ี
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การพัฒนาบรรจุภณัฑ ์ พันนา 

66 นาง บุญเตมิ  ภารไสว 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การนวดแผนไทย พันนา 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

67 นาย เมธาวี  ยีมิน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

การบริหารจัดการ เช่น 
การเงิน  การงาน การ
อาชีพ 

พันนา 

68 อาจารย์
นะกะว ี

นะกะว ี ด่านลาพล 
 

สังกัด สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร ์

การแปรรปูผลิตภณัฑ์
จากผ้า และการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

พันนา 

69 คุณ กนกวรรณ วรดง หัวหน้างาน
ฝึกอบรมโครงการ 
อพ.สธ 

ศูนย์ประสานงาน
โครงการอพ.สธ-
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันนา 

70 คุณ ไผมาส ด่านลาพล เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
อพ.สธ 

ศูนย์ประสานงาน
โครงการอพ.สธ-
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันนา 

71 คุณ จิราภรณ์ สุมังคะ เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
อพ.สธ 

ศูนย์ประสานงาน
โครงการอพ.สธ-
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันนา 

72 นาย เอกสกล เลิศศริิอุดม นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชำนาญการ 
 พิเศษ 

โรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร 

นวัตกรรม/เทคโนโลย ี พันนา 

73 ผศ. ดร. .  ภัทรลภา ฐานวิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

พันนา 

74 ดร. วินิธา พานิชย์ อาจารยส์าขาวิชา
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

การออกแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยว 

พันนา 

75 คุณ เจษฎา กัลยาบาล นักคิดสรา้งสรรค์
และออกแบบ
อิสระแบรนด์ 
Jetsada Studio 

 
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ที่
ทำจากคราม 

พันนา 

76 คุณ รัชนี สุราชวงศ์ 
  

การแปรรปูผลิตภณัฑ์ที่
ทำจากคราม 

พันนา 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

77 นาย วิจิตร  โสภา นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สกลนคร 
สำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 กรม
วิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี หรือ 
GAP 

แพด 

78 นาย เทพกร   ลีลาแตม้ หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

การผลิตถ่านชีวภาพไบ
โอชาร์ 

แพด 

79 นาย สุทิน  คำตา 
 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สมุนไพร
ร่วมใจ 4 ชุมชน 

 
แพด 

80 นาย สงวย  ทบอาจ 
 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สมุนไพร
ร่วมใจ 4 ชุมชน 

 
แพด 

81 นาย นฤทธ์ิ ไชยรักษ ์
 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพันธุ์ข้าว
พื้นเมือง หอมดอก
ฮัง 

 
แพด 

82 นาง สมัย มังคะ 
 

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพันธุ์ข้าว
พื้นเมือง หอมดอก
ฮัง 

 
แพด 

83 นาย อำนาจ สุนาพรม 
 

คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏสกลนคร 

ศิลปกรรม ผ้าทอ
พื้นเมือง 

โคกศิลา 

84 นางสาว คนัมพร เปศร ี
 

คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏสกลนคร 

ศิลปกรรม การออกแบบ 
สื่อดิจิทัล 

โคกศิลา 

85 นาย เจษฎา กัลยาบาล 
 

Jetsda studio ผ้าทอพื้นเมือง งาน
คราฟท์ 

โคกศิลา 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

86 นาง ศศิธร มีชัยตระกูล 
 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร ม.ราชภัฏ
สกลนคร 

คหกรรมศาสตร์ ด้าน
อาหาร 

โคกศิลา 

87 นางสาว พิจิกา ทิมสุกใส 
 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร ม.ราชภัฏ
สกลนคร 

การผลิตพืช ปรับปรุง
พันธุ์พืช 

โคกศิลา 

88 นาย อุทิศ อินธิแสง 
 

สวนคำพอง เกษตรผสมผสานใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 
การทำการเกษตรตาม
ข้อจำกัดทางกายภาพ 

โคกศิลา 

89 นาย เดี่ยว อัมกุล 
 

สวนเพียรธรรม เกษตรผสมผสานใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 
การปลูกและผลิตไม้ปา่ 
ไม้ผล 

โคกศิลา 

90 อาจารย์ 
ดร. 

นำพร อินสิน อาจารย ์ คณะวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

สาธารณสุข การส่งเสริม
สุขภาพ 

ท่าแร่ 

91 อาจารย์ 
ดร. 

จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล อาจารย ์ คณะวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสกลนคร 

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ท่าแร่ 

92 นางสาว นงลักษณ์  ซุยเซ็งซะ 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

ท่าแร่ 

93 นางสาว รติรมย์  เหลาลม 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

แพทย์แผนไทยชำนาญ
การ 

ท่าแร่ 

94 อาจารย ์ สมศักดิ์  ศริิขันธ ์ อาจารย ์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร 

งานศิลปะ ประดิษฐ์ 
และด้านอาหาร 

ท่าแร่ 



รหัส คำ
นำหน้า 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คณะ/กอง/
สถาบัน/สำนัก 

ความเชี่ยวชาญ ตำบล 

95 อาจารย ์ ศศิธร  มีชัยตระกูล ประธานสาขาค
หกรรมศาสตร์/
อาจารย ์

คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร 

Occupational 
Health&Safety    การ
ประเมินการสัมผสัทาง
อาชีวอนามัย 

ท่าแร่ 

96 อาจารย ์ นะกะว ี ด่านลาพล อาจารย ์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ ท่าแร่ 

97 ผศ. ครองใจ โสมรักษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร 

การผลิตพืช การผลิตปุย๋
หมัก 

ท่าแร่ 

98 นาย วีระวัฒน์  คำแสนพันธ ์ อาจารย ์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลับราช
ภัฎสกลนคร 

พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ท่าแร่ 

99 นางสาว นิศาชล ภาวงค ์ อาจารย ์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลับราช
ภัฎสกลนคร 

พลศึกษา ท่าแร่ 

100 นาย นายฐิติโชติ ศรีมุลตร ี ฐิติโชติ ศรีมลุตร ี ช่างอิสระ 
 

จันทร์เพ็ญ 

 
 

 


