
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ท่ี  ๓/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๑๐)  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยองคประกอบ   จํานวน  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การประชุม  และวิธีการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และฉบับท่ี ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๓  สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  ในคราวประชุม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ดังนี้  
  ๑.  นายมนูญ  รุดดิษฐ  (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนประธานกรรมการ 
  ๒.  ผศ.ประเสริฐ  โฮมวงศ  (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๓.  ผศ.สงา  พงษภู    (ผูทรงคุณวฒุิ)  เปนกรรมการ 
  ๔.  พ.ต.ท.ชาญศิลป   นาสูงชน   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๕.  นายสมหวัง    เดชศิริอุดม   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๖.   ผศ.วิจิตรา    ขอนยาง   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๗.  นายเทพรังสรรค   จันทรังษี   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ  
  ๘.   นายสาคร    เสียงเพราะ   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ  
  ๙.   นางพัฒนาวดี   จันทรนวล   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๑๐.  นายไพจิตร   กุลตั้งวัฒนา   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๑๑.   นายอํานวย   สิงหคาม   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๑๒.  นายสุพจน   สอนสมนึก (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๑๓.  นายกองคการนักศึกษา     เปนกรรมการ 
  ๑๔.  ประธานสภานักศึกษา     เปนกรรมการ 
  ๑๕.  นายประสิทธ์ิ คะเลรัมย รองอธิการบดี           เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ๑. สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
๓. สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
/๔.  สงเสริม… 



- ๒ - 
 

๔. สงเสริม  สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนครบวาระดํารงตําแหนง    
 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

  
 
                      (รองศาสตราจารยสุจินต  สิมารักษ)  
            อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  รักษาการแทน 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ท่ี   ๒๔๖ / ๒๕๕๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
----------------------------------------------- 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๑๐)  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยองคประกอบ   จํานวน  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การประชุม  และวิธีการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๑  เม่ือวันท่ี  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ดังนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ท่ี  ๓๙/๒๕๕๑   ลงวันท่ี   ๒๕   มกราคม  ๒๕๕๑  
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๒.  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม  ดังนี ้
  ๒.๑  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ กองสาสนะ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายประพันธ เตชะสกลกิจกูร   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๓  นายประภัสร สุภาสอน   (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๔  นายจุทัย  ชลามาตย (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๕  นายเฉลิมชัย อุฬารกุล (ผูทรงคณุวุฒิ)  เปนกรรมการ 
  ๒.๖  นายสถิตย  แสนคํา  (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๗  นายสุรชัย  ศักดิ์สัมฤทธ์ิ (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๘  นายบุญชวย ถาวรสุทธิกุล (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๙  นายนฤทธ์ิ  คําธิศร ี  (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๑๐  นายกรณ  อนุพันธสืบสาย (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๑๑  นายณรงค นิติจันทร (ผูทรงคุณวุฒ)ิ  เปนกรรมการ 
  ๒.๑๒  นายกองคการนักศึกษา      เปนกรรมการ 
  ๒.๑๓  ประธานสภานักศึกษา      เปนกรรมการ 
  ๒.๑๔  ผศ.ประเสริฐ โฮมวงศ  รองอธิการบดี           เปนกรรมการและเลขานุการ 



 
 
 

/หนาที่  ๑. สงเสริม  ... 
 
 
 

-๒- 
 

หนาที่  ๑. สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๕. เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
๖. สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
๗. สงเสริม  สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
 
ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนครบวาระดํารงตําแหนง    
 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๒๕   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

  
 
                      (ศาสตราจารยศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา)  
                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 


