
 
ค าสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ ๐๑๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
อนุสนธิค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๓๔๘/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือให้  การขับเคลื่อน
การพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ในพ้ืนที่         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรลุตามวัตถุประสงค์  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังต่อไปนี้  
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑.๒ นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑.๓ นายพิเชฎฐ ์ หลั่งทรัพย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
๑.๔ นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 
๑.๕ นายสุรเดช สมศรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
๑.๖ นายโปร่งวิทย ์ ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๑.๗ นายวิศวชาต ิ สุวรรณราช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑.๘ นายมงคล จึงมั่นคง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 

 

มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา ดูแลอ านวยความสะดวกให้การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา  
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม   ประกอบด้วย   
๒.๑  นายอภิชาต ิ กุลธานี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายสมรักษ์   พระสลัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กรรมการ 
๒.๓  นายพงศาสตร์  อภิธรรมพงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี กรรมการ 
๒.๔  นายปรัชญา   ตะภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กรรมการ 

 
 
 
 
 

/๒.๕  นายยุทธพงษ์… 



                             -๒- 
 

 

๒.๕  นายยุทธพงษ์   เดชบุรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม กรรมการ 
๒.๖  นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ 

นวมินทราชินีมุกดาหาร 
กรรมการ 

๒.๗  นายทองจันทร์   ประทุมโฉม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กรรมการ 
๒.๘   นายชัชวาลย์  สาระภูมิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการ 
๒.๙   นายสายัน   ศิริงาน รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

มหาสารคาม 
กรรมการ 

๒.๑๐ นายสุรชัย   นันจินดา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ 
บ าเหน็จณรงค์ 

กรรมการ 

๒.๑๑ นายสมพร   หมานมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กรรมการ 
๒.๑๒ นายจักรกฤษ   ทิพเลิศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง กรรมการ 
๒.๑๓ นายชูศักดิ์   ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

การจัดการรัตนบุรี 
กรรมการ 

๒.๑๔ นางภรภิพัด   มูลไชย ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๕ นายปัญญา   มุ่งด ี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ 
นิคมค าสร้อย 

 กรรมการและช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่นิเทศ ติดตาม การพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามตาราง

แนบท้ายค าสั่ง เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผลและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานผล
การนิเทศ ให้ ส านักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ให้คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ และให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๙ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

     (นายรังสิต   วงษ์แก้ว) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

     ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



ตารางนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แนบท้าย ค าสั่งส านักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๐๑๘ /๒๕๖๑  สั่ง  ณ  วันที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

ที ่ สถานศึกษา จังหวัด คณะกรรมการนิเทศ ว/ด/ป 
1 อริยธุรกิจบัณฑิต นครพนม 1 นายอภิชาติ  กุลธานี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 22  พ.ค. 61 
   2 ดร. ภรภิพัด  มูลไชย ศึกษานิเทศก์  
   3 นายสมรักษ์  พระสลัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  
       
2 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ยโสธร 1 นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 22  พ.ค. 61 
   2 นายพงศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  
   3 นายชูศักดิ์  ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  
     รัตนบุรี  
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจรักไทย โพนพิสัย หนองคาย 1 นายทองจันทร์  ประทุมโฉม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 22  พ.ค. 61 
   2 นายชัชวาลย์  สาระภูมิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
   3 นายสายัน  ศิริงาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  
       
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อุดรธานี 1 นายปัญญา  มุ่งดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย 22  พ.ค. 61 
   2 นายยุทธพงษ์  เดชบุรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  
   3 ดร.จักรกฤษ  ทิพเลิศ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  
       
5 ช่างกลอุดรธานี อุดรธานี 1 นายปรัชญา  ตะภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 22  พ.ค. 61 
   2 นายสมพร    หมานมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
   3 นายสุรชัย  นันจิดา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  

 
 
 



ตารางนิเทศ ติดตามการพัฒนาและจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แนบท้าย ค าสั่งส านักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๐๑๘  /๒๕๖๑  สั่ง  ณ  วันที่ ๙ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ที ่ สถานศึกษา จังหวัด คณะกรรมการนิเทศ ว/ด/ป 
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอนแก่น 1 นายทองจันทร์  ประทุมโฉม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 23  พ.ค. 61 
   2 นายชัชวาลย์  สาระภูมิ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
   3 นายสายัน  ศิริงาม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  
       
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ขอนแก่น 1 นายปัญญา  มุ่งดี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย 23  พ.ค. 61 
   2 นายยุทธพงษ์  เดชบุรัมย์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม  
   3 ดร. จักรกฤษ  ทิพเลิศ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง  
       
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ขอนแก่น 1 นายปรัชญา  ตะภา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 23  พ.ค. 61 
   2 นายสมพร    หมานมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
   3 นายสุรชัย  นันจิดา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  
       
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย กาฬสินธุ์ 1 นายอภิชาติ  กุลธานี ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 23  พ.ค. 61 
   2 ดร.ภรภิพัด  มูลไชย ศึกษานิเทศก์  
   3 นายสมรักษ์  พระสลัก รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  
       

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย กาฬสินธุ์ 1 นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 23  พ.ค. 61 
   2 นายพงศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  
   3 นายชูศักดิ์  ขุ่ยขะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ  
     รัตนบุรี  

 


