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คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที ่12609  / 2563  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ ๑๑ (๓) ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด              
มีอำนาจหน้าที่  สั่งการ กำกับ  ดูแล เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน           
และสถานศึกษาในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่การศึกษา   
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)      
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพ่ือให้การ
พัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0  
  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบ          
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้    
  1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  ประกอบด้วย 
   1.1  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์                    ประธานกรรมการ 
   1.2  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์         รองประธานกรรมการ 
   1.3  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
   1.4  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            กรรมการ  

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                         
   1.5  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            กรรมการ 
   1.6  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            กรรมการ  
   1.7  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            กรรมการ 
   1.8  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ            กรรมการ 

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                         
   1.9  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา            กรรมการ 

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                         
   1.10  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔          กรรมการ 
   1.11  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1     กรรมการ 
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   1.12  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2     กรรมการ 
   1.13  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     กรรมการ 
   1.14  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด               กรรมการ 
   1.15  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์              กรรมการ 

     1.16  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์            กรรมการ 
   1.17  แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์                       กรรมการ 
   1.18  จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ ์                       กรรมการ 
   1.19  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์                    กรรมการ 
   1.20  อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์                       กรรมการ 
   1.21  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์            กรรมการ 
   1.22  หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ ์              กรรมการ  
   1.23  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ                       กรรมการ 
   1.24  ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย              กรรมการ 
   1.25  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ ์           กรรมการ 
   1.26  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      กรรมการและเลขานุการ                

      

 2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำรูปแบบหลักสูตร มีหน้าที่ ในดำเนินการจัดเวที           
และประชาคมเพ่ือทำรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
      2.1 ผศ.สุขชยั เจริญไวยเจตน์  รองอธิการบดี                   ประธานกรรมการ 
       มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์            
      2.2 นายสุรีย์  ศรีชะตา    รองผู้อำนวยการ                รองประธานกรรมการ
       วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์   
      2.3 ว่าที่พันตรีจรัญ  น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์                                กรรมการ 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒4 
      2.4 นางศิริพร  วรรณหอม  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

         2.5 นายปริญญา  พิมพะนิตย์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ         กรรมการ 
       โรงเรียนร่องคำ  

2.6 นายพิเชษฐ์  ธิสามี    หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนร่องคำ          กรรมการ 
2.7 นายปราโมทย์  โพธิไสย    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                กรรมการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกมลาไสย                         
         2.8  นายรังสิต  อยู่หนูพะเนาว์      ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         2.9  นายอภิเดช เพชรโรจน ์  ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
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               2.10  นายชัยมงคล  กล้าขยัน  ศึกษานิเทศก์                                   กรรมการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
        2.11  นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์  ศึกษานิเทศก์                 กรรมการและเลขานุการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

             2.12  นายรณชัย  สังหมื่นเม้า   อาจารย์   กรรมการและเลขานุการ 
                                           สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ     
                                               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

         2.13  นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง ศึกษานิเทศก์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         2.14  นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ    ศึกษานิเทศก์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ   
        2.15  นางสาวเอมอร  พิมพโส  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

3.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำคู่มือและกรอบแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประกอบด้วย   

3.1  ผศ.ทรงกรด  พิมพิศาล     ผู้ช่วยอธิการบดี             ประธานกรรมการ 
                                          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.2  ผศ.ศาตรา  สหัสทัศน์  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์          กรรมการ 
     และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   

3.3  ผศ.นิภา  นาสินพร้อม      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ           กรรมการ 
                  และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3.4  นางสาวสุพัตรา บุไธสง  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ     กรรมการ 
      และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.5  นางสาวสุชาดา  สรุางค์กุล  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ     กรรมการ 
      และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.6  ผศ.อนุชา  พิมศักดิ์  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์          กรรมการ 
     และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.7  ผศ.โกศล  เรอืงแสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ      กรรมการ 
      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.8  นางสาวมัลลิกา  นาจันทอง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์                  กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.9  ผศ.ภัชรินทร์  ซาตัน  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ          กรรมการ 
      การค้าสมัยใหม ่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
      3.10 นายสุขสันต์  พรมบุญเรือง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล           กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.11 นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน           กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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3.12 นางสาวอัจฉรา  สุมังเกษตร หัวหน้าสาขาวิชาสาขาเทคโนโลยี          กรรมการ 
      สารสนเทศและดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.13 ผศ.ชุลิดา เหมตะศิลป์  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์               กรรมการ 
      ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.14 ผศ.พิพิธนวดี  สมคะเณย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.15 นางสาวปุณิกา  ฉายเสมแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาสาขาวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
     และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์          

3.16 นายมนชาย  ภวูกิจ  หัวหน้ากลุ่มวิชากฬีาและนันทนาการ       กรรมการ 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.17 นายรณชัย  สังหมื่นเม้า   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
     และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.18 ผศ.ชนกกานต์  สหัสทัศน์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
               และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.19 นางวิราวรรณ  เหมันต ์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
               และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3.20 นายวรรณพล  พิมพะสาลี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
               และคณิตศาสตร ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.21 นางสาวเนตรดารา  จนัทร์อุตส่าห์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
    และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.22 นางจตุพร  คำสงค์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
               และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์  

      3.23 นายนพคุณ  ทองมวล  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
      และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3.24 นายชชัพงศ์  บางใบ  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          กรรมการ 
      และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3.25 นายธรรมนูญ  ปัญญาทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาสาขาเทคโนโลย ี         กรรมการ  
       สารสนเทศและดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.26 นายวทัญญู  แก้วสุพรรณ อาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการ              กรรมการ 
      และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
      3.27 นางสาววรนชุ นิลเขต  อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย         กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
      3.28 นายวชัรวร วงศ์กัณหา  อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย                  กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
               3.29 นายปานปัน้ ปลั่งเจริญศรี อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ              กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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               3.30 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์               กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
               3.31 นางสาวนคินทร พัฒนชัย อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์              กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.32 นายโสภณ  มูลหา  อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรม                  กรรมการ 
      เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.33 นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์ อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรม                  กรรมการ 
      เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.34 นางสาวอภิญญา  ภูมิสายดอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี         กรรมการ 
      การอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.35 ผศ.กนกเนตร   พินิจด่านกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์      กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.36 นายศุภชัย ฉัตรจรัสกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์        กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.37 นายยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว  อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์                 กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
               3.38 นางปุณญณุช  จันทร์สมุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   กรรมการ 
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
               3.39 นายศราวธุ  บุญไชยแสน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์          กรรมการ          
       3.40 นางศิริวรรณ   เรืองแสน ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์          กรรมการ 
               3.41 นายเทพทัต  ภูฆ้องชัย  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์          กรรมการ      

3.42 นายสมบัติ  แก้วมงคล  ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์          กรรมการ 
3.43 นายปราโมทย์  วงษ์พรม   ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์          กรรมการ 
3.44 นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ             กรรมการ 

                          3.45 นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ             กรรมการ                                   
                          3.46 นายพิเชษฐ์  ธิสาม ี  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.47 นางสุภาพ  โคตรเพ็ง  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 

                   3.48 นายไชยา  จันทร์เรือง  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.49 นายระวี  พะยามาตร  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.50 นายสู้ศึก  อัครเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.51 นายจตุพล ไฝชอบ  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.52 นางอรทัย  ย่อมสระน้อย ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.53 นางเพ็ญศิริ  ไสยสาลี  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ                                
                          3.54 นางวิริญญ์  แวงโสธรณ์  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.55 นายชญานนท์  คันทะมาตย์ ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.56 นางสาวชุติกาญจน์  อุ่นประเดิม ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 



๖ 
 
                          3.57 นางสาวยุพดี  ปรีดี  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.58 นายณัฐพล  ไสยสาลี  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ                               
                          3.59 นางสาวศิริพร  นิลโคตร  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 

                    3.60 นางสาววารี  วันอุทา  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.61 นางสาวนภาภรณ์  พิทักษ์ ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.62 นางสาวศศิธร  โสวงษ์  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.63 นางสาวพลับพลึง  ยอดมีสี ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.64 นางสาวเพ็ญพรรณ  ศิริพันธุ์ ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.65 นายวัขระ  บัวศรี  ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.66 นางสาวพรเพ็ญ  แดนนานารถ ครู โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.67 นายกิตติชัย  ใจปา  ครผูู้ช่วย โรงเรียนร่องคำ                    กรรมการ 
                          3.68 นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.69 นางสาลิกา เจริญชาติ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.70 นางวิภาพร สวัสดิภาพ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.71 นายประยงค์ จันทยุทธ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.72 นางคิณธนา พุ่มศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.73 นางอัจฉรา เหลือผล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.74 นางโสภิดา ศรีลำพัง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.75 นางณัฐชฎา วิชัยโย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.76 นางนิตยา พลกล้า ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์       กรรมการ 
                          3.77 นางสาวอภิรดี เสนาลอย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์      กรรมการ 
                          3.78 นายสุดสาคร พลกล้า  ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์      กรรมการ 
                          3.79 นายนิวัตร์ เครือศรี  ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์      กรรมการ 
                          3.80 นางกตัญญู โพนตุแสง  ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์      กรรมการ 
                          3.81 นายธงชัย กองวงษา  ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์      กรรมการ 
                          3.82 นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย   ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์     กรรมการ 
 3.83 นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์     กรรมการ 

3.84 นางหฤทัย นวลบัตร   คร ูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์     กรรมการ 
3.85 นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์  คร ูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์     กรรมการ 
3.86 นางสาวนภาพร อัยวรรณ์ คร ูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์     กรรมการ 
3.87 นายภานุพงค์ แสนท้าว    คร ูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์     กรรมการ 

                          3.88 นางสาวปราณี  นาถมทอง ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.89 นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิต ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.90 นางไพวรรณ  ดอนกระสินธุ์ ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.91 นางเจตสุดาภรณ์  ยุบลไสย ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.92 นางสาวชุติมา  ราชปัญญา ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.93 นางสาวชลธิชา  งามศิริอุดม ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.94 นางสาวมณฑริา สุเทวี  ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
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                          3.95 นายโดม  เศรษฐจันทร์  ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.96 นายจตุรงค์  กมลเลิศ  ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.97 นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.98 นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.99 นายวรการจักรี  จำปาลี  ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.100 นายผดุงเดช  เถาว์ชาล ี ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.101 นางกุหลาบ ไชยจำนงค์ ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.102 นางสาวประภัสสร บัวคำภ ู ครู โรงเรียนกมลาไสย                        กรรมการ 
                          3.103 ว่าที่พันตรีจรัญ  น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์                                กรรมการ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒4 
                          3.104 นางศิริพร  วรรณหอม  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
                          3.105 นายวิญญู อุตระ  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
                          3.106 นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
                          3.107 นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
                          3.108 นายรังสิต  อยู่หนูพะเนาว์       ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          3.109 นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          3.110 นายชัยมงคล  กล้าขยัน ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          3.111 นางศุภัค  ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์             กรรมการและเลขานุการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          3.112 นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          3.113 นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ    ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          3.114 นางสาวเอมอร  พิมพโส เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
          4.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานด้านสารสนเทศและการประมวลผล มีหน้าที่ในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศสำหรับหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ จัดทำฐานข้อมูล โปรแกรม และระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

4.1  รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ ์ รองอธิการบดี                        ประธานกรรมการ 
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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4.2  นายกำธร สารวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ     กรรมการ 
      และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

4.3  นายอภชิัย สารทอง  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
     และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.4  นายภูริ จนัทิมา          อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
     และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.5  นายไพฑูรย์  ทิพย์สันเทียะ       อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
     และดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

4.6  ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย บุญแสน เจ้าหน้าทีน่ักวิชาการคอมพิวเตอร์           กรรมการ 
      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.7  นายปิยะ บุญราช  เจ้าหน้าทีน่ักวิชาการคอมพิวเตอร์           กรรมการ 
      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.8  นายเตโชธ์ เขตอนันต์  เจ้าหน้าทีน่ักวิชาการคอมพิวเตอร์           กรรมการ 
      สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.9  นายสนามชัย บริบูรณ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ให้ คณ ะกรรมการที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต ามที่ ได้ รับมอบหมาย เต็ มศั กยภ าพ               
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                             สั่ง  ณ   วันที่  23  ตุลาคม พ.ศ.2563               
 

  


