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ค ำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
ที ่ 098 / ๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
โครงกำรค่ำยเส้นทำงสู่วิศวกรคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

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

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จะจัดโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0945/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้
คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ/
สัปดาห์) ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1.1  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
1.2  รองคณบดีงานบริหารและวางแผน    กรรมการ 
1.3  รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย    กรรมการ 
1.4  รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา     กรรมการ  
1.5  ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
1.6  ผู้ช่วยคณบดีงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลฯ  กรรมการ 
1.7  ผู้ช่วยคณบดีงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษฯ กรรมการ  
1.8  หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้         
การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
2.1  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2.2  รองคณบดีงานบริหารและวางแผน   กรรมการ 
2.3  รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย   กรรมการ 
2.4  รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
2.5  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
2.6  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
2.7  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ กรรมการ 
2.8  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง  กรรมการ 
2.9  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  กรรมการ 
2.10 หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม กรรมการ 
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2.11 หัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการ 
2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์   พ่อค้า   กรรมการ 
2.13 นายอภิชาติ   คงวิริยะกุล  กรรมการ 
2.14 นายราชันย์     วงษ์ทวี   กรรมการ 
2.15 นายก าธร     สารวรรณ  กรรมการ 
2.16 นายกฤษฎา     นามฉิมพลี  กรรมการ 
2.17 นายกัมปนาท   ไชยเพชร  กรรมการ 
2.18 นางสาวเกียรติสุดา    สุวรรณปา  กรรมการ 
2.19 นายจังหวัด    เจริญสุข   กรรมการ 
2.20 นายชินภัทร   ธุระการ   กรรมการ 
2.21 นางสาวณัฐนันท์    อิสสระพงศ์  กรรมการ 
2.22 นายไทยทัศน์   สุดสวนส ี  กรรมการ 
2.23 นายธนกร     ญานกาย  กรรมการ 
2.24 นายบัณฑิต   สุริยวงศ์พงศา  กรรมการ 
2.25 นายปิยณัฐ   โตอ่อน   กรรมการ 
2.26 นางสาวพรศิริ   ค าหล้า   กรรมการ 
2.27 นายภัคคิป   ไกรโสดา  กรรมการ 
2.28 นางสาวมัณฑนา   ทองสุพล  กรรมการ 
2.29 นางสาวรัชฎา   แต่งภูเขียว  กรรมการ 
2.30 นายรณชัย   สังหมื่นเม้า  กรรมการ 
2.31 นายวรรณรพ   ขันธิรัตน์  กรรมการ 
2.32 นายศุภกิจ   เศิกศิริ   กรรมการ 
2.33 นางสาวสุพัตรา   บุไธสง   กรรมการ 
2.34 นางสาวหัสยา    สิงห์ศรี   กรรมการ 
2.35 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  ศรีบุรัมย์   กรรมการ 
2.36 นายอนุวัช   แสนพงษ์  กรรมการ 
2.37 นายอภิชน   มุ่งชู   กรรมการ 
2.38 นายอัดชา   เหมันต์   กรรมการ 
2.39 นายอามิณฑ์   หล้าวงศ์   กรรมการ 
2.40 นายอุทัย   ธารพรศรี  กรรมการ 
2.41 นายอภิชัย     สารทอง   กรรมการ 
2.42 นายสถิตพงศ์   เสงี่ยมศักดิ์  กรรมการ 
2.43 นายภูริ   จันทิมา   กรรมการ 
2.44 นายวรพจน์   สมมูล   กรรมการ 
2.45 นายภูมินทร์   สุวรรณธาดา  กรรมการ 
2.46 นางสาววราภรณ์  วโรรส   กรรมการ 
2.47 นางสาวกรรณิกา  ถุนาพรรณ์  กรรมการ 
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2.48 นายอุ้มบุญ   เชลียงรัชต์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 
2.49 นางอัจฉรา   ชุมพล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดล าดับขั้นตอนการด าเนินโครงการ การประชุมการด าเนินงานโครงการจัดการ
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการด าเนิน
โครงการ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
๓.๑ นายเกยูร ดวงอุปมา ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรณชัย สังหมื่นเม้า รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวกรรณิกา ถุนาพรรณ์ กรรมการ 
๓.๔ นางสาววราภรณ์ วโรรส กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพรนภา หมั่นเรียน  กรรมการ 
๓.๖ นายธนกร ญาณกาย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดก าหนดการในการจัดงาน ผู้ด าเนินรายการ พิธีกร เก็บภาพกิจกรรม จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมระบบโสตทัศนูปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอบรม จัดระบบเครื่องเสียง จัดระบบแสงสว่าง และภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพ่ิมเติม 
 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ลงทะเบียน อำหำรและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 

4.1 นางนคร สุดสนธิ ์ ประธานกรรมการ 
4.2 นายอรรคเดช  อ่ิมพัฒน์ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวนุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ กรรมการ 
4.4 นางสาวจินตนา กุลสาย กรรมการ 
4.5 นางสาวชฎาพร ทองจ ารูญ กรรมการ 
4.6 นางสาวอภิสรา ปาลา กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่ให้การต้อนรับคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และนักศึกษา จัดเตรียมอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และประสานงานอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำร สถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
๕.๑ นายรณชัย สังหมื่นเม้า ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายสุริยันต์ สมศรี กรรมการ 
๕.๓ นายปราณี บุญเริ่ม กรรมการ 
๕.๔ นายสัญญา ภูนาสูง กรรมการ 
๕.๕ นายทรงสวัสดิ์ แจ่มสุวรรณ กรรมการ 
๕.๖ นายชาติวันชัย ฆารเสถียร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพและถ่ายวิดีโอ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานและควบคุมอุปกรณ์ให้ท างานด้วยความเรียบร้อย  
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินและวัดผลกำรด ำเนินโครงกำร ประกอบด้วย 
๖.๑ นายอุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายสถิตพงษ์ เสงี่ยมศักดิ์  กรรมการ 
๖.๓ นายวรพจน์ สมมูล กรรมการ 
๖.๔ นายภูริ จันทิมา กรรมการ 
๖.๕ นายอภิชัย สารทอง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าแบบประเมิน แจกแบบประเมิน ด าเนินการประเมิน และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานการท างานกับคณะกรรมการจากส่วน
งานต่าง ๆ ให้บรรลุผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ   
 

สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล) 
           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  


