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ที่ 64/๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
...................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวด
๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
รองรั บ การประเมินคุณ ภาพภายนอก ส าหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา จานวน ๗ มาตรฐาน
๓๕ ตั ว บ่ งชี้ ส่ ว นที่ ๒ การฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ จ านวน ๑๐ ตั ว บ่ง ชี้ ซึ่ ง การประกั น คุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษานั้นต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล วิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระดับแผนกวิชา) ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายชัชวาลย์
ธารารักษ์
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสายันต์
กุลรัตน์
กรรมการ
๑.๓ นายประเสริฐ
สิงหลสาย
กรรมการ
๑.๔ นายเฉลิมพล
แก้วพรหม
กรรมการ
๑.๕ นายชาลี
สุรศร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา ควบคุมดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
แต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ นายชาลี
๒.๒ นายสายันต์
๒.๓ นายประเสริฐ
๒.๔ นายเฉลิมพล
๒.๕ นายศักรินทร์
๒.๖ นางชมภู
๒.๗ นายเฉลิมชัย
๒.๘ นายสรยุทธ
2.9 นางสายฝน
2.10 นางพันทา

ประกอบด้วย
สุรศร
กุลรัตน์
สิงหลสาย
แก้วพรหม
นุตโร
พรหมลิ
เสียงวังเวง
พันธ์ทอง
ทองเรือง
สวัสดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.11 นางสาววัลภา
อินกะสังข์
กรรมการ
2.12 นายอาทิตย์
กล้าหาญ
กรรมการ
2.13 นางสาวนิภารัตน์ รักษ์คิด
กรรมการ
2.14 นายบรรชา
ขันถม
กรรมการ
2.15 นายวรวุฒิ
บุษบง
กรรมการ
2.16 นายประยูร
บุญคืน
กรรมการ
2.17 นายสิทธิพงศ์
หมายมี
กรรมการ
2.18 นายยอดโดม
เกษมสุข
กรรมการ
2.19 นางกอบพัชร์
บุญเจริญกุล
กรรมการ
2.20 นายวีรยุทธ
วัฒนาวิชัยสกุล กรรมการ
2.21 นายจิรวัฒน์
คุซิตา
กรรมการ
2.22 นางสัจจรัตน์
หงษ์สูง
กรรมการ
2.23 นางสาววรรณภา ตรากลาง
กรรมการ
2.24 นายบอย
โคตรภักดี
กรรมการ
2.25 นายทองดี
ขันขวา
กรรมการและเลขานุการ
2.26 นางสาวเหมวรัญญา โกศล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.27 นางสุรีรัตน์
วิวัฒนาวิชัยสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนดาเนินงาน รวบรวมหลักฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา
ตามเกณฑ์การตัดสิน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
3. คณะกรรมการดาเนินการรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพภายในของแผนกวิชา
3.1 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ประกอบด้วย
1) นายศักรินทร์
นุตโร
ประธานกรรมการ
2) นางสาววัลภา
อินกะสังข์
กรรมการ
3) ว่าที่ รต.หญิงสายน้าผึ้ง ศรีต่างวงษ์ กรรมการ
4) นางสาวนิภารัตน์
รักษ์คิด
กรรมการ
5) นางกอบพัชร์
บุญเจริญกุล กรรมการ
6) นายฉัตรชวาล
แม้นจิตร
กรรมการ
7) นางสาววรรณภา
ตรากลาง
กรรมการ
8) นางสาวยุวดี
สร้อยเสน
กรรมการ
9) นางชมภู
พรหมลิ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.2 แผนกวิชาการบัญชี ประกอบด้วย
1) นางรัตติยา
สุมาลุย์
2) นางพันทา
สวัสดี
3) นายสิทธิพงศ์
หมายมี
4) นางภัทรานิษฐ์
ไกรสุข
5) นางสาวเนตรชนก ศักดิ์ขวา
6) นางลักขนา
ทองบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/ มีหน้าที่...
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มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาการบัญชี ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วย
1) นายทองดี
ขันขวา
ประธานกรรมการ
2) นางสายฝน
ทองเรือง
กรรมการ
3) นายจิรวัฒน์
คุซิตา
กรรมการ
4) นางสาวธนัญญาณ์ สมหวัง
กรรมการ
5) นายสมศักดิ์
สีใส
กรรมการ
6) นางสัจจรัตน์
หงส์สูง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.4 แผนกวิชาช่างยนต์ ประกอบด้วย
1) นายบรรชา
ขันถม
ประธานกรรมการ
2) นายเริงชัย
คิดรอบ
กรรมการ
3) นายไพโรจน์
สายบุตร
กรรมการ
4) นายวินัย
ธรรมวิจิตร กรรมการ
5) นายวีระชาติ
สดชื่น
กรรมการ
6) นายเอกราช
สายสินธ์
กรรมการ
7) นายทนงศักดิ์
ศรีลาชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาช่างยนต์ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.5 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง ประกอบด้วย
1) นายยืนยงค์
เสนานนท์
ประธานกรรมการ
2) นายประยูร
บุญคืน
กรรมการ
3) นายวรวุฒิ
บุษบง
กรรมการ
4) นายวีรยุทธ
วัฒนาวิชัยสกุล กรรมการ
5) นายอภิชาติ
พวงประยงค์ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.6 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1) นายพิพัฒพงศ์
บุญสุข
ประธานกรรมการ
2) นายอาทิตย์
กล้าหาญ
กรรมการ
3) นายบอย
โคตรภักดี
กรรมการ
4) นายนรา
ศรีสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.7 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ประกอบด้วย
1) นายยอดโดม
เกษมสุข
ประธานกรรมการ
2) นายเทอดศักดิ์
อินทรนุช
กรรมการ
3) นายเอกวัฒน์
ระบือนาม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
/3.8 แผนกวิชา...

-๔ -

3.8 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประกอบด้วย
1) นายสรยุทธ์
พันธ์ทอง
ประธานกรรมการ
2) นายเฉลิมชัย
เสียงวังเวง
กรรมการ
3) นายปรีชา
โสภา
กรรมการ
4) นายอภิชัย
เชื้ออินทร์
กรรมการ
5) นายมงคล
ใจหาญ
กรรมการ
6) นายยอด
คุณาเนตร
กรรมการ
7) นายเจษฎา
น้าใจดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.9 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1) ว่าที่ รท.สุรพงษ์
ดีพิมาย
ประธานกรรมการ
2) นายธวัชชัย
เสริมศรี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3.10 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วย
1) นางสาวสาวิตรี
บุญงอก
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุวรรณี
โกศล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมและจัดทาข้อมูลภายในของแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ต่อวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558

(นายชัชวาลย์ ธารารักษ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

