คําสั่งวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
ที่ 573 / 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพรอมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 2552
..................................................................
ดวยวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ ไดพิจารณาแจงความประสงคเขารับการคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดการคัดเลือกจะเริ่มประมาณ
เดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความพรอมทางดานเอกสารและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ วิทยาลัยฯ จึงแตงตั้ง
คณะทํางานฝายตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาทีใ่ นการอํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ
ใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
1.1 นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 นายสัมฤทธิ์
ดุลยะลา
รองผูอํานวยการ รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระ
นรางกูลย
รองผูอํานวยการ กรรมการ
1.4 นายบัณฑิตย ปตานุวัฒน
รองผูอํานวยการ กรรมการ
1.5 นายปกรณ
ฉายถวิล
รองผูอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางจงจินต
บุญไชยแสน ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.7 นางทิพยวรรณ อูทรัพย
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.8 นายยุทธนา
หนูนาค
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.9 นายถาวร
อูทรัพย
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดเตรียมเอกสาร มีหนาที่ในการจัดเตรียมเอกสารดานตาง ๆ ตามกรอบ
งานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งนําเอกสารมาแสดงตอคณะกรรมการ จัดนิทรรศการทั้งที่เปนเอกสารแผนพับ แผนปลิว
สิ่งประดิษฐ การแสดง ตอบขอซักถามคณะกรรมการ ประกอบดวย
2.1 ดานคุณภาพนักศึกษา
2.1.1 นายบัณฑิตย ปตานุวัฒน
รองผูอํานวยการ
ประธานคณะกรรมการ
2.1.2 นายฤทธิเดช ทองวรรณ
ครู
มาตรฐานที่ 1.1
2.1.3 นายเอกณัฐ พิมพิสัย
ครู
มาตรฐานที่ 1.1
2.1.4 นางทิพธัญญา โชติชัยศิรกิ ร ครูสอนเสริมสวย
มาตรฐานที่ 1.1

2.1.5 นายทวีศิลป จันทรังษี
ครูผูชวย
2.1.6 นางสุภัทรา พานิชเทพ
พนักงานราชการ
2.1.7 นางสาวณธษา เถื่อนฤาชัย ครูพิเศษสอน
2.1.8 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
ลูกจางชั่วคราว
2.1.9 นางจิราพร หงษเหลี่ยม ครู
2.1.10 นางสุภัทรา พานิชเทพ
พนักงานราชการ
2.1.11 นายฤทธิชัย ธรรมาธิกร
ผูชํานาญการ
2.1.12 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
ลูกจางชั่วคราว
2.1.13 นางทิพธัญญา โชติชัยศิรกิ ร ครูสอนเสริมสวย
2.1.14 นายทวีศิลป จันทรังษี
ครูผูชวย
2.1.15 นายเทพนรินทร ภูฆองไชย ครูพิเศษสอน
2.1.16 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
ลูกจางชั่วคราว
2.2 ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
2.2.1 นายสัมฤทธิ์ ดุลยะลา
รองผูอํานวยการ
2.2.2 นายถาวร อูทรัพย
ครู
2.2.3 นางเรไร
เนตรทัศน
ครู
2.2.4 นายบรรดล ขันธุแสง
ครู
2.2.5 นางทิพธัญญา โชติชัยศิรกิ ร ครูสอนเสริมสวย
2.2.6 นายฐานันดร โควังชัย
ครูพิเศษสอน
2.2.7 นางสาวณธษา เถื่อนฤาชัย ครูพิเศษสอน
2.2.8 นางสาวอรอนงค ศรีนาม
ครูพิเศษสอน
2.2.9 น.ส.กังสดาล เจนเชี่ยวชาญ ลูกจางชั่วคราว
2.2.10 นายถาวร อูทรัพย
ครู
2.2.11 นางสุจิตรา จงรัก
ครู
2.2.12 นายประโยชน ถวิลการ
ครู
2.2.13 นายเกษม วิเศษบุปผา
ครู
2.2.14 นายบรรดล ขันธุแสง
ครู
2.2.15 นางสาวจริยาภรณ แดงวันสี ครูพิเศษสอน
2.2.16 นายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา ครูพิเศษสอน
2.2.17 นายอํานาจ ฉายอําไพ
ครูพิเศษสอน
2.2.18 นายเจษฎา โลหะมา
ครูพิเศษสอน
2.2.19 นายอุทัย ไสยมรรคา
ครูพิเศษสอน
2.2.20 นายประมวล จังโกฏิ
ครูพิเศษสอน

มาตรฐานที่ 1.1
มาตรฐานที่ 1.1
มาตรฐานที่ 1.1
มาตรฐานที่ 1.1
มาตรฐานที่ 1.2
มาตรฐานที่ 1.2
มาตรฐานที่ 1.2
มาตรฐานที่ 1.2
มาตรฐานที่ 1.3
มาตรฐานที่ 1.3
มาตรฐานที่ 1.3
มาตรฐานที่ 1.3
ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.1
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2

2.2.21 นายสุดใจ นาสินสง
ครูพิเศษสอน
2.2.22 นางไพริน แกวกัลป
ลูกจางชั่วคราว
2.2.23 นางเรไร เนตรทัศน
ครู
2.2.24 นายพิชัย จันทะสอน
ครู
2.2.25 นายนราทิพย เหลาเขตกิจ พนักงานราชการ
2.2.26 นายภานุวัฒน อุดมถิ่น
ครูพิเศษสอน
2.2.27 นางสาวอรอนงค ศรีนาม ครูพิเศษสอน
2.2.28 นางไพริน แกวกัลป
ลูกจางชั่วคราว
2.2.29 นางสาวเสาวนีย นามมงคล ลูกจางชั่วคราว
2.2.30 นางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ ลูกจางชั่วคราว
2.2.31 นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง ครู
2.2.32 นางภัทรนันท จันทะคัด
ครู
2.2.33 นายศิวพร วรวิทย
ครูสอนตัดผม
2.2.34 นายทวีศิลป จันทรังษี
ครูผูชวย
2.2.35 นายอํานาจ ฉายอําไพ
ครูพิเศษสอน
2.2.36 วาที่ร.ต.อุกฤษฏ ถิ่นรัศมี ครูพิเศษสอน
2.2.37 นางญาดา แกวมูลเมือง ลูกจางชั่วคราว
2.2.38 นายตระกูล ภูพวงเพชร
ลูกจางชั่วคราว
2.2.39 นายกิตสกล ภูสมหมาย
ลูกจางชั่วคราว
2.3 ดานการบริหารการจัดการ
2.3.1 นายวีระ
นรางกูลย
รองผูอํานวยการ
2.3.2 นายอิสระ วรนาม
ครูผูชวย
2.3.3 นางสุภัทรา พานิชเทพ
พนักงานราชการ
2.3.4 นางสาวอรอนงค ศรีนาม
ครูพิเศษสอน
2.3.5 นายภัตคาร ฤทธิ์มนตรี
ครูพิเศษสอน
2.3.6 นายตระกูล ภูพวงเพชร
ลูกจางชั่วคราว
2.3.7 นายศราวุฒิ บุญไชยแสน ครู
2.3.8 นายเทพนรินทร ภูฆองไชย ครูพิเศษสอน
2.3.9 นางสาวจริยาภรณ แดงวันสี ครูพิเศษสอน
2.3.10 นางสาวณธษา เถื่อนฤาชัย ครูพิเศษสอน
2.3.11 นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ ลูกจางชัว่ คราว
2.3.12 นายยุทธนา หนูนาค
ครู
2.3.13 นางเพ็ญแข พิมพิไสย
ครู

มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.3
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
มาตรฐานที่ 2.4
ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานที่ 3.1
มาตรฐานที่ 3.1
มาตรฐานที่ 3.1
มาตรฐานที่ 3.1
มาตรฐานที่ 3.1
มาตรฐานที่ 3.2
มาตรฐานที่ 3.2
มาตรฐานที่ 3.2
มาตรฐานที่ 3.2
มาตรฐานที่ 3.2
มาตรฐานที่ 3.3
มาตรฐานที่ 3.3

2.3.14 นางสาวกิตติญา อรัญสุทธิ์ ลูกจางชั่วคราว
2.3.15 นางสาวรัชนี หมั่นประกอบ ลูกจางชั่วคราว
2.3.16 นางศิริพร จันทะสอน
ลูกจางชั่วคราว
2.4 ดานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
2.4.1 นายวีระ
นรางกูลย
รองผูอํานวยการ
2.4.2 นางภัทรนันท จันทะคัด
ครู
2.4.3 นางทิพธัญญา โชติชัยศิรกิ ร ครูสอนเสริมสวย
2.4.4 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
ลูกจางชั่วคราว
2.4.5 นางทิพยวรรณ อูทรัพย
ครู
2.4.6 นางจิราพร หงษเหลี่ยม ครู
2.4.7 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
ลูกจางชั่วคราว
2.5 ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
2.5.1 นายปกรณ ฉายถวิล
รองผูอํานวยการ
2.5.2 นางจงจินต บุญไชยแสน ครู
2.5.3 นางวันทนีย ถวิลการ
ครู
2.5.4 นางเกศกนก หนูนาค
ครู
2.5.5 นางสาวเตือนใจ ธูปทอง
ครูพิเศษสอน
2.5.6 นายตวงสิทธิ์ อติชาติธํารง ครู
2.5.7 นายสุรสีห ศรีชะตา
ครู
2.5.8 นายนิเวส แสงเดือน
ครู
2.5.9 นายศิวพร วรวิทย
ครูสอนตัดผม
2.6 ดานความดีเดนของสถานศึกษา
2.6.1 นายวีระ
นรางกูลย
รองผูอํานวยการ
2.6.2 นางชนาภา ภูนาแร
ครู
2.6.3 นายภัตคาร ฤทธิ์มนตรี
ครูพิเศษสอน
2.6.4 นายพิชิต คําหงษา
ครูพิเศษสอน
2.6.5 นายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา ครูพิเศษสอน
2.6.6 นางเรไร
เนตรทัศน
ครู
2.6.7 นายบรรดล ขันธุแสง
ครู
2.6.8 นายนราทิพย เหลาเขตกิจ พนักงานราชการ
2.6.9 นางสาวสุพัตรา ภูปลื้ม
ครูพิเศษสอน

มาตรฐานที่ 3.3
มาตรฐานที่ 3.3
มาตรฐานที่ 3.3
ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานที่ 4.1
มาตรฐานที่ 4.1
มาตรฐานที่ 4.1
มาตรฐานที่ 4.2
มาตรฐานที่ 4.2
มาตรฐานที่ 4.2
ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานที่ 5.1, 5.3, 5.4
มาตรฐานที่ 5.1, 5.3, 5.4
มาตรฐานที่ 5.2
มาตรฐานที่ 5.2
มาตรฐานที่ 3.4
มาตรฐานที่ 3.4
มาตรฐานที่ 3.4
มาตรฐานที่ 3.4
ประธานคณะกรรมการ
มาตรฐานที่ 6.1
มาตรฐานที่ 6.1
มาตรฐานที่ 6.1
มาตรฐานที่ 6.1
มาตรฐานที่ 6.2
มาตรฐานที่ 6.2
มาตรฐานที่ 6.2
มาตรฐานที่ 6.2

3. คณะกรรมการฝายจัดทําสือ่ แนะนําวิทยาลัยฯ บันทึกภาพ แสงและเสียง มีหนาที่จัดเตรียมระบบ
เสียง แสง จัดทําสื่อผสมสําหรับนําเสนอขอมูลในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ตอคณะตรวจประเมินพรอมบันทึกภาพ
ประกอบดวย
3.1 นายปกรณ
ฉายถวิล
รองผูอํานวยการ
ประธานคณะกรรมการ
3.2 นายชัยวุฒิ
สุวรรณเรือง ครู
กรรมการ
3.3 วาที่ร.ต.อุกฤษฏ ถิ่นรัศมี
ครูพิเศษสอน
กรรมการ
3.4 นายอํานาจ
ฉายอําไพ
ครูพิเศษสอน
กรรมการ
3.5 นายตระกูล
ภูพวงเพชร
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
3.6 นายกิตสกล
ภูสมหมาย
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
3.7 นายสิทธิพงษ ไตรยขันธ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ มีหนาทีใ่ นการจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ใหเหมาะสม พอเพียง
พรอมรับการประเมิน ประกอบดวย
4.1 นายตวงสิทธิ์ อติชาติธํารง ครู
ประธานคณะกรรมการ
4.2 นายปญจา
ชารีแสน
ชางเหล็ก
กรรมการ
4.3 นายนิวัติ
ดอนเงิน
พนักงานขับรถยนต
กรรมการ
4.4 นายโพธิ์ชัย
ลครอนันต
ชางไม
กรรมการ
4.5 นายทวี
ใจเมตตา
หัวหนาหมวดอาคารสถานที่ กรรมการ
4.6 นายอนันต
สะจันดา
ยาม
กรรมการ
4.7 นายสุระพงษ โคตรยอด
หัวหนาหมวดรถยนต กรรมการ
4.8 นายพุฒิพงษ
ภูจําปา
พนักงานขับรถยนต
กรรมการ
4.9 นายประจักษ ถิตยกุล
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.10 นายอุดม
ดวงประทุม ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.11 นายวรวัฒน เสริฐสนิท
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.12 นางทองไส
โพธิ์มณี
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.13 นายชัยวัฒน โคตะนนท ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.14 นายมนตรี
จริตนอม
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.15 นางเพ็ชรพลอย โคตรยอด
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.16 นายนําพล
เลิศวิทยากูล ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.17 นางมะลิวรรณ ลครอนันท ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
4.18 นายศิวพร
วรวิทย
ครูสอนตัดผม
กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝายพิธกี าร มีหนาที่จัดทํากําหนดการ รูปแบบพิธีการของคณะทํางานฝายตาง ๆ
ดําเนินการใหการประเมินไปไดดว ยดี ประกอบดวย
5.1 นายปกรณ
ฉายถวิล
รองผูอํานวยการ
ประธานคณะกรรมการ
5.2 นางเพ็ญแข
พิมพิไสย
ครู
กรรมการ
5.3 นางจงจินต
บุญไชยแสน ครู
กรรมการ
5.4 นางเรไร
เนตรทัศน
ครู
กรรมการ
5.5 นางชนาภา
ภูนาแร
ครู
กรรมการ
5.6 นายตวงสิทธิ์ อติชาติธํารง ครู
กรรมการ
5.7 นายเกษม
วิเศษบุปผา
ครู
กรรมการ
5.8 นางทิพยวรรณ อูทรัพย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝายตอนรับและอาหาร
และจัดผูตอนรับ เตรียมอาหาร ประกอบดวย
6.1 นายบัณฑิตย ปตานุวัฒน
6.2 นางทิพยวรรณ อูทรัพย
6.3 นางวันทนีย
ถวิลการ
6.4 นางปราณี
เสริฐสนิท
6.5 นางรวงทอง
ไตรยขันธ
6.6 นางไพริน
แกวกัลป
6.7 นางกมลวรรณ ศรีชะตา
6.8 นางสาวเสาวนีย นามมงคล
6.9 นางสาวรัชนี หมั่นประกอบ
6.10 นางสาวกิตติญา อรัญสุทธิ์
6.11 นางสําราญจิตร บุญยืน
6.12 นางวิไลลักษณ คารภูมี
6.13 นางเพียงใจ วิเศษบุปผา
6.14 นางศิริพร
จันทะสอน
6.15 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
6.16 นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ
6.17 นางจงจินต บุญไชยแสน
6.18 นางทิพธัญญา โชติชัยศิริกร
6.19 นางบุญทวี
แพทยผล

มีหนาทีใ่ นการจัดเตรียมรูปแบบของการตอนรับ กําหนด
รองผูอํานวยการ
ครู
ครู
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางชั่วคราว
ครู
ครูสอนตัดผม
ครูพิเศษสอน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

7. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหนาทีใ่ นการประเมินผลการดําเนินงานการรับการประเมินของ
วิทยาลัยฯ ของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประกอบดวย
7.1 นายวีระ
นรางกูลย
รองผูอํานวยการ
ประธานคณะกรรมการ
7.2 นางสาวสุพัตรา ภูปลื้ม
ครูพิเศษสอน
กรรมการ
7.3 นางสาวเตือนใจ ธูปทอง
ครูพิเศษสอน
กรรมการ
7.4 นางสาวจริยาภรณ แดงวันสี
ครูพิเศษสอน
กรรมการ
7.5 นางสาวรัศมี ฉายถวิล
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
7.6 นางสาวกังสดาล เจนเชี่ยวชาญ ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
7.7 นายศราวุฒิ
บุญไชยแสน ครู
กรรมการและเลขานุการ
7.8 นางสาวณธษา เถื่อนฤาชัย
ครูพิเศษสอน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
7.9 นายภัตคาร
ฤทธิ์มนตรี
ครูพิเศษสอน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสอยางเครงครัด
เพื่อใหเกิดผลดีแกทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 14 ตุลาคม 2552 เปนตนไป จนกวาการประเมินจะแลวเสร็จ
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายวิศวชาติ สุวรรณราช)
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ

