
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

ที่ 008/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์  

.......................................................... 

   ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จะด าเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์  ในวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโรงงานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2558 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0945/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น 1 ชั่วโมง
ท าการ/สัปดาห์) ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองคณบดีงานบริหารและวางแผน    กรรมการ 
๑.๓ รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย   กรรมการ 
๑.๔ รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
๑.๕ หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายอุ้มบุญ   เชลียงรัชต์ชัย  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางอัจฉรา   ชุมพล   กรรมการ 
๒.๓ นายก าธร   สารวรรณ  กรรมการ 
๒.๔ นายวรพจน์   สมมูล   กรรมการ 
๒.๕ นายสรายุทธ   ฐิตะภาส   กรรมการ 
๒.๖ นายอภิชัย   สารทอง   กรรมการ 
๒.๗ นายธนกร   ญานกาย  กรรมการ 
๒.๘ นายรณชัย   สังหมื่นเม้า  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรให้ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
 



๒ 
 

  

   
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

3.1  นายรณชัย   สังหมื่นเม้า  ประธานกรรมการ 
3.2  นายสรายุทธ   ฐิตะภาส   กรรมการ 
3.3  นายอภิชัย   สารทอง   กรรมการ 
3.4  นายธนกร   ญานกาย  กรรมการ 
3.5  นายอรรคเดช   อ่ิมพัฒน์   กรรมการ 
3.6  นางสาวนุชจรินทร์  ทรัพย์สมบัติ  กรรมการ 
3.7  นางสาวพรนภา   หมั่นเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย รับสมัครผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร จัดเตรียมระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดอบรม 
จัดระบบเครื่องเสียง จัดระบบแสงสว่ำงผู้ด ำเนินรำยกำร พิธีกร เก็บภำพ และภำระงำนอ่ืนๆ ที่ ได้รับมอบหมำย
เพ่ิมเติม 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ลงทะเบียน อำหำรและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
4.1  นางนคร     สุดสนธิ์   ประธานกรรมการ 
4.2  นายอรรคเดช   อ่ิมพัฒน์   กรรมการ 
4.3  นางสาวนุชจรินทร์  ทรัพย์สมบัติ  กรรมการ 
4.4  นางสาวจินตนา   กุลสาย   กรรมการ 
4.5  นางสาวอภิสรา   ปาลา   กรรมการ 
4.6  นางสาวชฎาพร   ทองจ ารูญ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดโต๊ะลงทะเบียน ให้กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร คณำจำรย์ และนักศึกษำ จัดเตรียม
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำร สถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
5.1 นายรณชัย    สังหมื่นเม้า  ประธานกรรมการ 
5.2  นายอุ้มบุญ    เชลียงรัชต์ชัย  กรรมการ 
5.3  นายวรพจน์    สมมูล   กรรมการ 
5.4  นายอรรคเดช   อ่ิมพัฒน์   กรรมการ 
5.5  นางสาวชฎาพร   ทองจ ารูญ  กรรมการ 
5.6  นางสาวพรนภา   หมั่นเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  บันทึกภำพและถ่ำยวิดีโอ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนและควบคุมอุปกรณ์ให้ท ำงำนด้วยควำมเรียบร้อย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินและวัดผลกำรด ำเนินโครงกำร ประกอบด้วย 
6.1 นางอัจฉรา   ชุมพล   ประธานกรรมการ 
6.2  นายรณชัย   สังหมื่นเม้า  กรรมการ 
6.3  นายวรพจน์   สมมูล   กรรมการ 
6.4  นายสรายุทธ   ฐิตะภาส   กรรมการ 
6.5  นางสาวชฎาพร   ทองจ ารูญ  กรรมการ 
6.6  นางสาวจินตนา   กุลสาย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดท ำแบบประเมิน แจกแบบประเมิน ด ำเนินกำรประเมิน และสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 
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ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
   

สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
  
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล) 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  
 
 
 


