
                                   
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

ที ่108 /๒๕62  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
………………………………………………………………… 

  ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
        1. คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์  ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
  1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต    ก ามันตะคุณ กรรมการ 

1.4 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    พันทวี  กรรมการ  
1.5 อาจารย์ ดร.วัชรากร    วงศ์ค าจันทร์ กรรมการ 

  1.6 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    ศรีสมบัติ กรรมการ 
  1.7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์   ภิญญาคง กรรมการ 

1.8 อาจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน  กรรมการ 
1.9 อาจารย์สุริยา     ปัญญจิตร กรรมการ 
1.10 อาจารย์ ดร.พิทักษ์    พลคชา  กรรมการ 
1.11 อาจารย์สุริยา     ปัญญจิตร กรรมการ 
1.12 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
1.13 ผูช้่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจเกิด 
 จากการด าเนินงาน ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

  2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการ 
 2.1 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.2 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.3 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 2.4 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.6 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
 2.7 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

                                                                           /3. คณะกรรมการด าเนินงาน………….. 



 3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
  3.1 อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 

  3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการ 
 3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
 3.5 อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู กรรมการ 
 3.6 อาจารย์ ดร.ธีระพล   สืบชมภู  กรรมการ 

            3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 3.8 อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ กรรมการ 
 3.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ  กรรมการ 

3.10 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
3.11 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 

  3.12 อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ กรรมการ 
  3.13 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 
  3.14 อาจารย์ศิมาวรรณ   โฮมแพง  กรรมการ 
  3.15 อาจารย์ส าเนียง   จุลเสริม  กรรมการ 
  3.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์ กรรมการ 
  3.17 อาจารย์ลลิตา   พิมทา  กรรมการ 
  3.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  กรรมการ 
  3.19 อาจารย์วัลลักษณ์   เที่ยงดาห์ กรรมการ 
  3.20 อาจารย์สันติ   ทิพนา  กรรมการ 

3.21 อาจารย์อนันตศักดิ์    พลแก้วเกษ กรรมการ 
3.22 อาจารย์เกรียงไกร   กันแก้ว  กรรมการ 
3.23 อาจารย์ ดร.ภัทริยา     พรหมราษฏร์ กรรมการ 
3.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ ไชยชนะแสง กรรมการ 
3.25 อาจารย์ปาริชาติ             อาษาธง  กรรมการ 
3.26 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร   วริวรรณ  กรรมการ 
3.27 อาจารย์วุฒิชัย     ตาลเพชร กรรมการ 
3.28 อาจารย์ภิญโญ   อาจสาลี  กรรมการ 
3.29 อาจารย์ณัฐธิดา     บุตรพรม กรรมการ 
3.30 นางสาวณิชากมล     ศรีอาราม กรรมการ 
3.31 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 

          3.32 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
3.33 นางสาวลัดดา   คุณหงส์   กรรมการ 
3.34 ผูช้่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 

  3.35 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
                                                               

 หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูลและด าเนินงานตามโครงการ 
  2. ขออนุมัติโครงการ ติดต่อประสานงาน 
  3. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4. ด าเนินการและก ากับดูแลการจัดกิจกรรมภายใตโ้ครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                                                                                         / หน้าที ่…………………. 



 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
    4.1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
            1. นายวัฒนพงษ์  ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด       
           2. นายธีรภัทร์   หินซุย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   
                                   4.2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานเทศบาลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. นายธนาธิป  โครตประทุม ปลัดเทศบาล         
2. นางลักขณา  สาก า  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

    4.3 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานเทศบาลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. นางสาวประภาวดี  ปิตะฝ่าย รองปลัดเทศบาล         
2. นางพรพิลาส  สืบชมภู  นักจัดการงานทั่วไป 

    4.4 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. นางจิราพร   เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง         
2. นางสาวพัชริญา  ตอเสนา  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

    4.5 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

1. นายอุทัยเทพ   พรรคพล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
                     2. นางมลลาวรรณ์   นามเขต  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
               4.6 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด อ าเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
                    1. นางสาวเพียรทอง เฉลิมแสน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด  
                    2. นางสาวจารุวรรณ   ค าสมมาตร์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด 
                    3. นางสาวนติยา    พรมโนนศรี นักวิชาการศึกษา 
                    4. นางสาวจติรลดา   เหวียนวัน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
               4.7 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
                    1. นางสาวนพมล   เพ็งวิภาศ  รองปลัด 
                    2. นายเกียรติสยาม   ราชสาร            เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
                                                                         ช านาญงาน 
                หน้ำที่ ดูแลการประสานงาน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ให้ด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
  5.1 อาจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน  ประธานกรรมการ 
  5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์ รองประธานกรรมการ 
           5.3 นางสาวเจษฎ์สิตา   เลิศธนบวรพงษ์ กรรมการ 
           5.4 นายอนันต์             เม็กแสงนีน กรรมการ 
                                                                         / 5.5 นางสาวภทวรัศม์ิ ................. 
  



             
5.5 นางสาวภทวรัศม์ิ   ดงใจ  กรรมการ 

            5.6 นายพิภพ    สารพัฒน์ กรรมการ 
            5.7 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
           5.8 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้ำที ่ ดูแลการเบิก-จ่ายการเงิน พัสดุ เก็บหลักฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

        6. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม 
  6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 

6.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 
 6.4 อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ กรรมการ 
  6.5 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 

  6.6 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
  6.7 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
           6.8 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
  6.9 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการและเลขานุการ 
            6.10 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่1. จัดท าแบบฟอร์มรับลงทะเบียน และแจกเอกสาร 
                   2. ให้บริการและดูแลอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
  7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 

7.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  กรรมการ   
 7.4 อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ กรรมการ 

  7.5 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ  
  7.6 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 

7.7 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์     กรรมการ 
7.8 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการและเลขานุการ
7.9 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    หน้าที่ การจัดล าดับพิธีการ ตลอดโครงการฯ ควบคุมก ากับให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย 

8. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  8.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 
  8.3 นายธีระ    วงคไ์ชยชาญ กรรมการ 

8.4 นางจริยาภรณ์   มะละปะท ี กรรมการ 
8.5 ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู    ด้วงไผ่  กรรมการ 

  8.6 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
8.7 นางยุพเรศน ์   ประทีป ณ ถลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                                                                                        / หน้าที่ ....................... 



 หน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อต่างๆ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
  9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 

 9.3 อาจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ กรรมการ 
  9.4 อาจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 

  9.5 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
  9.6 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
  9.7 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์   กรรมการ 
  9.8 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการและเลขานุการ 
           9.9 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่จัดท าแบบประเมิน สรุปประมวลผลโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังคับผลดีแก่ทาง
ราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
 
 


