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ค ำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
ที ่ 099 / ๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งวิทยำกรประจ ำฐำนโครงกำรค่ำยเส้นทำงสู่วิศวกร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

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

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จะจัดโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  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. วิทยำกรประจ ำฐำน สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย 
2.1 นายอุ้มบุญ  เชลียงรัชต์ชัย   ประธานกรรมการ 
2.2 นายรณชัย  สังหมื่นเม้า   กรรมการ 
2.3 นายอภิชัย    สารทอง    กรรมการ 
2.4 นายสรายุทธ  ฐิตะภาส    กรรมการ 
2.5  นายภูริ   จันทิมา    กรรมการ 
2.6  นายวรพจน์  สมมูล    กรรมการ  
2.7 นางอัจฉรา  ชุมพล    กรรมการและเลขานุการ 
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3. วิทยำกรประจ ำฐำน สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ประกอบด้วย 
3.1  นายนรงค์  วิชาผา    ประธานและกรรมการ      
3.2  นายราชันย์    วงษ์ทวี    กรรมการ                    
3.3 นายศุภกิจ   เศิกศิริ    กรรมการ 

                           3.4 นายอามิณฑ์  หล้าวงศ ์   กรรมการ 
3.5 นายไทยทัศน์  สุดสวนส ี   กรรมการ 
3.6 นายอุทัย  ธารพรศรี   กรรมการ 

                     3.7 นายวรรณรพ  ขันธิรัตน์   กรรมการ 
3.8 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา ศรีบุรัมย์    กรรมการ 
3.9 นางสาววราภรณ์  วโรรส    กรรมการและเลขานุการ 

                     4. วิทยำกรประจ ำฐำน สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย 
4.1 นายสุริยัณห ์  สมศรี    ประธานและกรรมการ 

                          4.2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  พ่อค้า    กรรมการ 
                          4.3 นายอนุวัช  แสนพงษ์   กรรมการ 

4.4 นายจังหวัด   เจริญสุข    กรรมการ 
4.5 นายอภิชน  มุ่งชู    กรรมการ 
4.6 นายสถิตพงศ์  เสงี่ยมศักดิ์   กรรมการ 
4.7 นายภัคคิป  ไกรโสดา   กรรมการ 
4.8 นางสาวสุพัตรา  บุไธสง    กรรมการ 
4.9 นายชินภัทร  ธุรการ    กรรมการ 
4.10 นายกัมปาท  ไชยเพชร   กรรมการและเลขานุการ 

                      5. วิทยำกรประจ ำฐำน สำขำวิชำวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง ประกอบด้วย 
    5.1 นางสาวอาจารี  แสงเสถียร   ประธานและกรรมการ 
    5.2 นายกฤษฎา  นามฉิมพลี   กรรมการ 
    5.3 นายปิยณัฐ  โตอ่อน    กรรมการ 
    5.4 นางสาวพรศิริ  ค าหล้า    กรรมการ 
    5.5 นางสาวณัฐนันท์   อิสสระพงศ์   กรรมการ 
    5.6 นางสาวรัชฎา  แต่งภูเขียว   กรรมการและเลขานุการ 
                      6. วิทยำกรประจ ำฐำน สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ประกอบด้วย 
    6.1 นายสิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์    ประธานและกรรมการ 
    6.2 นายบัณฑิต  สุริยวงศ์พงศา   กรรมการ 
    6.3 นายอัดชา  เหมันต์    กรรมการ 
    6.4 นายภูมินทร์  สุวรรณธาดา   กรรมการ 
    6.5 นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณปา   กรรมการและเลขานุการ 
                     7. วิทยำกรประจ ำฐำน สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบและสถำปัตยกรรม ประกอบด้วย  
    7.1 นายประพนธ์  เนียมสา    ประธานและกรรมการ 
    7.2 นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล   กรรมการ 
    7.3 นางสาวหัสยา  เนียมสา    กรรมการ 
    7.4 นางสาวกรรณิกา ถุนาพรรณ์   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ เป็นวิทยากรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดกิจกรรมประจ าฐาน  
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ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ   
 

สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล) 
           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  


