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ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัย (โดยต าแหน่ง) 
                          อธิการบด ี

 
ช่ือ-สกุล  นายสหสั  หาญสินธุ์ 

วัน เดือน ปีเกิด    ๑๒  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๐    อายุ  ๖๐ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
กศ.บ. (เกียรตนิิยมอนัดบั 2)          ๒๕๑๔     วิทยาลยัวิชาการศกึษาพิษณโุลก (คณิตศาสตร์) 

 Certificate of Proficiency in English      ๒๕๑๔     University of Michigan 
 ปริญญาโท M.S. (Mathematics)             ๒๕๑๘     Michigan State University 

Certificate in In-service Training  ๒๕๒๑    SEAMEO RECSAM  Penang, Malaysia.
 Diploma (Mathematics Education) ๒๕๒๕     Hiroshima University 

Certificate in Computer Science ๒๕๓๗     University of Missouri สหรัฐอเมริกา 

ต าแหน่งปัจจุบัน    
- อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์ 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 -     ต าแหนง่ หวัหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลยัครูมหาสารคาม  
 -     รองอธิการบดี วิทยาลยัครูมหาสารคาม/สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 

-    ประธานโครงการฝึกอบรม ภาษาไทยและวฒันธรรมไทยให้แก่ Flight Attendants 
     ชาวญ่ีปุ่ น (โครงการร่วมมือระหวา่งบริษัท Bangkok Airway กบัสถาบนัราชภฏัมหาสารคาม) 

  -     รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ของสถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
 -     รองอธิการบดี สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม ท าหน้าท่ีหวัหน้าโครงการจดัตัง้สถาบนัราชภฏักาฬสินธุ์  
 -    อธิการบดีสถาบนัราชภฏักาฬสินธุ์ 
 -    เป็นสมาชิกสมชัชาแหง่ชาติ 
  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงท่ีได้รับ 
 -     ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก (ทช) 
 
 
 



 
ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัย (โดยต าแหน่ง) 

ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
 

ช่ือ-สกุล  รศ.ร.ต.อนกุลู  คลงับญุครอง 

วัน เดือน ปีเกิด   ๓  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕   อายุ  ๗๖   ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
 เศรษฐศาสตรสหกรณ์บณัฑิต  ๒๔๙๗  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 นิตศิาสตรบณัฑิต   ๒๕๒๗  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
-    ประธานกรรมการสง่เสริมมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์   
-    นายกสมาคมผู้สงูอายจุงัหวดักาฬสินธุ์ 
-    ผู้ประนีประนอมประจ าศาลจงัหวดักาฬสินธุ์ 
-    วฒุิอาสาธนาคารสมองในสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 -     อาจารย์ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงท่ีได้รับ 
 -   ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ปช)  ๕  ธ.ค. ๒๕๔๓ 
 -   ประถมาภรณ์มงกฎุไทย(ปม)  ๕  ธ.ค. ๒๕๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัย (โดยต าแหน่ง) 
          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ช่ือ-สกุล  นายปัญญา เถาว์ชาลี 

วัน เดือน ปีเกิด   ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑    อายุ  ๔๐ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป   ๒๕๔๑  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 ค.ม. เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา ๒๕๕๑  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
-    ประธานคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์   

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 -     หวัหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี สถาบนัราชภฏักาฬสินธุ์  

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงท่ีได้รับ 
 -   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
ช่ือ-สกุล    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประเสริฐ   ทองดอนบม 

วัน เดือน ปีเกิด  ๙   มกราคม   ๒๔๘๗    อายุ ๖๔ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
กศ.บ. คณิตศาสตร์      ๒๕๑๓  วิทยาลยัวิชาการศกึษาประสานมิตร     

        วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์     ๒๕๒๘  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
           Diploma Research based in learning Mathematics,  ๒๕๓๓  RECSAM Malaysia 

Research and Applied Mathematics,   Edith Cowan     ๒๕๔๐   University and James 
Cook University Australia  

  
ต าแหน่งปัจจุบัน  

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์   
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- หวัหน้าส านกัวางแผนและพฒันา วิทยาลยัครูมหาสารคาม                 พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
- หวัหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิสถาบนัราชภฏัมหาสารคาม พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
- ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี  สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              
- ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
- เหรียญจกัรพรรดมิาลา   

  
 
 
 
 
 

 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
ช่ือสกุล    นายเชษฐา   จกัรไชย 

วัน เดือน ปีเกิด      ๕  มิถนุายน  ๒๕๐๓            อายุ      ๔๘    ปี 

ประวัตกิารศึกษา   
  -  ค.บ. ภาษาไทย     ๒๕๒๘  วิทยาลยัครูอบุลราชธานี 
  -  กศ.ม. ภาษาไทย      ๒๕๓๕  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 

ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 -   รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์      

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 -   ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ 
 -   ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
ช่ือ-สกุล   นายพงษ์ศกัดิ์  ทิสานนท์ 

วัน เดือน ปีเกิด  ๒๒   เมษายน  ๒๔๙๗  อายุ ๕๔ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
  กศ.บ.  สงัคมศกึษา                 ๒๕๒๑   ม.ศว. มหาสารคาม  
  กศ.ม.  บริหารการศกึษา               ๒๕๓๖   ม.ศว. มหาสารคาม 
ก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก สาขายทุธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
  
ต าแหน่งปัจจุบัน  

- ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๘)   
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- ครูปฏิบตักิารสอน 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารการประถมศกึษา 
- ประธานอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาฬสินธุ์เขต ๒ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              
- ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
- เหรียญจกัรพรรดมิาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

 
 
ช่ือ-สกุล   นายอรรถพงษ์ ศริิสวุรรณ 

วัน เดือน ปีเกิด ๑๙   สิงหาคม  ๒๕๑๗    อายุ ๓๔ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตร์   ๒๕๔๐   มหาวิทยาลยัรังสิต     

        สถ.ม.สถาปัตยกรรมศาสตร์  ๒๕๔๗   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน  

- อาจารย์ ๑  ระดบั ๕  
- คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              

- ตริตาภรณ์มงกฎุไทย    ๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากสภาคณาจารย์ 

 
ช่ือ-สกุล   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐัวดี พฒันโพธ์ิ  
วัน เดือน ปีเกิด  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๐๓  อายุ ๔๘ ปี 
ประวัตกิารศึกษา 
  กศ.บ.  ภมูิศาสตร์              ๒๕๒๙  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
  บธ.ม.  บริหารธุรกิจ           ๒๕๔๒  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  

- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ระดบั ๗ 
- หวัหน้าหลกัสตูรบริหารธุรกิจ 

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี พ.ศ.  ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ 
- ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี พ.ศ.  ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 
- รองผู้อ านวยการกองวิจยั    พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
- หวัหน้าหลกัสตูรบริหารธุรกิจ   พ.ศ. ๒๕๔๓ -  ปัจจบุนั 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              

  _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากสภาคณาจารย์ 

 
 
ช่ือ-สกุล   นายชยัยนต์ เพาพาน 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑๑   ตลุาคม   ๒๕๐๐  อายุ ๕๑ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
  ครุศาสตรบณัฑิต                 ๒๕๒๒   วิทยาลยัครูมหาสารคาม  
  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต               ๒๕๓๓   ม.ศว. มหาสารคาม 
  ก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก สาขาบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  
  อาจารย์ ๓ ระดบั ๘ หวัหน้าภาควิชาศลิปศาสตร์ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- นกัวิชาการศกึษา  ส านกังานศกึษาธิการอ าเภอ   พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
- ผู้ชว่ยศกึษาธิการอ าเภอ      พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
- ศกึษาธิการอ าเภอ       พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
- หวัหน้ากลุม่สง่เสริมการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

มหาสารคาม เขต ๒        พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
- ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหาสารคาม เขต ๒ พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              
-  ตริตราภรณ์ช้างเผือก  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากสภาคณาจารย์ 

 
ช่ือ-สกุล   นางสาวณภทัร สร้อยจิต 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑  มกราคม   ๒๕๑๑ อายุ ๔๐ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
  บริหารธุรกิจบณัฑิต                 ๒๕๔๒  สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต               ๒๕๔๔  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก สาขายทุธศาสตร์การพฒันาภมูิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน  

- อาจารย์ ๒ ระดบั  ๗ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ๕  ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดักาฬสินธุ์ 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๖  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              
- ตริตาภรณ์มงกฎุไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัตกิรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
จากสภาคณาจารย์ 

 
ช่ือ-สกุล   นายคมกริช ออ่นประสงค์ 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑๖   มีนาคม  ๒๕๑๑  อายุ ๔๐ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 
  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต                ๒๕๓๙  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   ๒๕๔๖  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  นิตศิาสตรบณัฑิต               ๒๕๕๐  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน  

- พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ ต าแหนง่ อาจารย์  
- ผู้อ านวยการกองบริการวิชาการ 

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- หวัหน้าโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
- หวัหน้าฝ่ายวิชาการ     พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
- ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมการเรียนรู้  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
- ผู้ชว่ยคณบดี คณะวิทยาการวิชาชีพ   พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
- หวัหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ              

  - 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัตเิลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
 
ช่ือ-สกุล   นางปาริชา  มารี  เคน 

วัน เดือน ปีเกิด  ๑๙   ตลุาคม  ๒๕๑๑   อายุ ๔๐ ปี 

ประวัตกิารศึกษา 

ค.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอนัดบั ๒)  ๒๕๓๔  วิทยาลยัครูมหาสารคาม 
กศ.ม. ภาษาไทย     ๒๕๔๑  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์     ๒๕๔๔  มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

ก าลงัศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก  สาขาการบริหารจดัการการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ต าแหน่งปัจจุบัน  
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์   ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๘ – ปัจจบุนั 

 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- หวัหน้าฝ่ายแนะแนว โรงเรียนไชยบรีุวิทยาคม จ.นครพนม  พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
- ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๓ 
- ผู้อ านวยการส านกักิจการนกัศกึษา   

สถาบนัราชภฏักาฬสินธุ์     พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 
- หวัหน้าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๐ 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สูงสุดท่ีได้รับ  

-  ทวีติยาภรณ์มงกฏุไทย     ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๘       
 
 
 
 
 
 
 
 


