คำสั่งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ
ที่ ๑๓๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่ หลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
............................................................................
ด้วยฝ่ำยพัฒ นำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน จะดำเนินกำรปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เข้ำศึกษำต่อหลักสูตรประกำศนียบัตรวิ ชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกำศนี ย บั ตรวิช ำชีพชั้น สู ง (ปวส.) ในวัน ที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ อำคำรอเนกประสงค์ วิทยำลั ยสำรพั ดช่ำง
ศรีสะเกษ ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมดังกล่ ำวฯ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของทำงวิทยำลัยฯ
จึงขออนุญำตดำเนินกิจกรรมดังกล่ำว
อำศัย อำนำจตำมระเบี ย บ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึก ษำ ว่ำด้ วยกำรบริห ำรสถำนศึก ษำ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔๘ วิทยำลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้วย
๑.๑ นำยพัสกร
คำเพรำะ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงรัตน์มณี
บุญใหญ่
กรรมกำร
๑.๓ นำยคีตนันต์
นำจำปำ
กรรมกำร
๑.๔ นำงวิไล
ศิลำบุตร
กรรมกำร
๑.๕ นำยสุระภี
ผกำพันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ อันจะเกิดขึ้นในกำรดำเนินงำน
และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ
๒.๑ นำยสุระภี
ผกำพันธ์
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยตะวันรุ่ง
รัตนอุไร
กรรมกำร
๒.๓ นำยศรำวุธ
แข่งขัน
กรรมกำร
๒.๔ นำยวิทยำกร
วรรณำ
กรรมกำร
๒.๕ นำงณัฐธภำ
บุญถูกนิธิโชติ กรรมกำร
๒.๖ นำงรัชนี
พัฒทัยสง
กรรมกำร
๒.๗ นำยชัชชัย
กำหำวงศ์
กรรมกำร
๒.๘ นำยชลณัฏฐ์
โพพิพัฒน์
กรรมกำร
๒.๙ นำยบุญชรัสมิ์
ธนัสมนตรีวิศำล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๑๐ นำงสำววรวรรณ
กุศลพันธ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๑ นำงสำวบังอร
คำพันลำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๒ นำงสำวทิพำวรรณ
ทองใบ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๑๓ นำยพงษ์พัฒน์
วรรณทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. วำงแผนและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
๒. จัดทำกำหนดกำร
/๓.ปฏิบัติหน้าที.่ ...

-๒๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการฝ่ายครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น ปวช.๑
๓.๑ นำยสิงห์
ทำวัลย์
สำขำงำนช่ำงยนต์ ๑.๑
๓.๒ นำยสมพร
โยธี
สำขำงำนช่ำงยนต์ ๑.๒
๓.๓ นำงณัฐธภำ
บุญถูกนิธิโชติ สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
๓.๔ ว่ำที่ร้อยตรีไพศำล
บุญมำ
สำขำงำนเชื่อมโลหะกำร
๓.๕ นำงสำวภัทธำริน
มุทุจิตต์
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์
๓.๖ นำงสำวปรำรถนำ
มัครมย์
สำขำงำนกำรบัญชี
๓.๗ นำงนลินี
เดชวัน
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓.๘ นำงสำวสุมำลัย
แซ่เลี้ยว
สำขำงำนกลโรงงำน
ระดับชั้น ปวส.๑
๓.๙ นำยประกอบ
ศรีใส
สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์
๓.๑๐ นำยสุวชั
ศรปรำบ
สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
๓.๑๑ ว่ำที่ร้อยตรีไพศำล
บุญมำ
สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อม
๓.๑๒ นำยชลณัฏฐ์
โพพิพัฒน์
สำขำงำนเทคนิคกำรผลิต
๓.๑๓ นำงสำวภัทธำริน
มุทุจิตต์
สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
๓.๑๔ นำงนงลักษณ์
ปุณยศรัณย์
สำขำงำนกำรบัญชี
๓.๑๕ นำยชัชชัย
กำหำวงศ์
สำขำงำนพัฒนำเว็บเพจ
มีหน้าที่ ๑. รับมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจำสำขำงำน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔.๑ นำงรัตน์มณี
บุญใหญ่
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำยเพชร
บุญตำ
กรรมกำร
๔.๓ นำงสำวกำนต์ธิดำ
ถำกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๔ นำงสำวเจนจิรำ
โสรส
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. ดำเนินกำรถ่ำยภำพตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จกิจกรรม และรวบรวมภำพส่งงำนกิจกรรม
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการดาเนินการฝ่ายเครื่องเสียง
๕.๑ นำยสุระภี
ผกำพันธ์
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำยไชยำ
ทิพย์คุณ
กรรมกำร
๕.๓ นางสาวภัทราริน
มุทุจิตต์
กรรมกำร
๕.๔ นำงรัชนี
พัฒทัยสง
กรรมกำร
๕.๕ นำยธวัชชัย
หำญบำง
กรรมกำร
๕.๖ นำยชัยวัฒน์
กำระเกษ
กรรมกำร
๕.๗ นำยวิทยำกร
วรรณำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๗ นำยเพชร
บุญตำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕.๘ นายสุวชั
ศรปราบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงในกำรจัดกิจกรรม
๒. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจ
/๓. ประสานงาน...

-๓๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. คณะกรรมการดาเนินการฝ่ายสวัสดิการ
๖.๑ นายสุระภี
ผกาพันธ์
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวทิพาวรรณ
ทองใบ
กรรมการ
๖.๓ นางสาววรวรรณ
กุศลพันธ์
กรรมการ
๖.๔ นางสาวสุมาลัย
แซ่เลี้ยว
กรรมการ
๖.๕ นางสาวสีนวน
ศรีหะบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๖.๖ นางสาวบังอร
คาพันลา
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๗.๑ นำงรัตน์มณี
บุญใหญ่
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำยประภำส
แสงใส
กรรมกำร
๗.๓ นำยรังสกฤษดิ์
รุ่งแสง
กรรมกำร
๗.๔ นำงสำวรุ่งนภำ
กำหำวงศ์
กรรมกำร
๗.๕ นำงนลินี
เดชวัน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๖ นำงสำวปิยธิดำ
งำมวิลัย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. บริกำรรับ – ส่ง คณะครู นักเรียน นักศึกษำ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการดาเนินการฝ่ายลงทะเบียน
๘.๑ นำงรัตน์มณี
บุญใหญ่
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำงสำววรรณี
ศรีสะอำด
กรรมกำร
๘.๓ นำงสำวเจนจิรำ
โสรส
กรรมกำร
๘.๔ นำงสำวสุคนทิพย์
ชำนิ
กรรมกำร
๘.๕ นำยชลณัฎฐ์
โพพิพัฒน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘.๖ นำงสำวสุพรรณี
รุ่งแสง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๘.๗ นำงสำวพรภิมล
พิมสมำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษำใหม่ ระดับชั้น ปวช.๑ และปวส.๑
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๙.๑ นำงรัตน์มณี
บุญใหญ่
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำงสำวอมรรัตน์
สังขำว
กรรมกำร
๙.๓ นำงสุภีพร
คล่องดี
กรรมกำร
๙.๔ นำงชลำลัย
บุญพิคำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๕ นำงสำวปวีณำ
สุยไสย์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. รับเงินลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษำและออกใบเสร็จ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายงานการค้า
๑๐.๑ นำงวิไล
ศิลำบุตร
ประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ นำงสมเดช
พระสุพรรณ์ กรรมกำร
/๑๐.๓ นางสาวศิริธร...

-๔๑๐.๓ นำงสำวศิริธร
ผ่ำนพินิจ
กรรมกำร
๑๐.๔ นำงสำวกำญจนำ
วงศ์มณี
กรรมกำร
๑๐.๕ นำงสำวปรำรถนำ
มัครมย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐.๖ นำงสำวเสำวณีย์
ขำวแสง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมชุดเครื่องแบบกำรแต่งกำยนักเรียน นักศึกษำ
๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑๑.๑ นำงรัตน์มณี
บุญใหญ่
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ นำยธวัชชัย
หำญบำง
กรรมกำร
๑๑.๓ นำงณิชำภำ
ทองใส
กรรมกำร
๑๑.๔ นำงสำวผ่องพรรณ
พิมสมำน
กรรมกำร
๑๑.๕ นำงศรีเมือง
ทองพันช่ำง
กรรมกำร
๑๑.๖ นำงบุษบำ
โพธิ์ชัย
กรรมกำร
๑๑.๗ นำยสำยัณห์
มะโนรำช
กรรมกำร
๑๑.๘ นำยชัยวัฒน์
ภูสำรำญ
กรรมกำร
๑๑.๙ นำยกิตติพันธ์
ศรีเสมอ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอี้ สำหรับปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่
๒. จัดเก็บอุปกรณ์ นำส่งคือเมื่อเสร็จสิ้นภำระกิจ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นได้รับมอบหมำย
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑๒.๑ นำงวิไล
ศิลำบุตร
ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ นำงสำวศิริพร
มั่งสันเทียะ
กรรมกำร
๑๒.๓ นำยตะวันรุ่ง
รัตนอุไร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๒.๔ นำงสำวเสำวณีย์
ขำวแสง
กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. จัดทำแบบสอบถำมเกี่ยวกับกิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่
๒. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมในฝ่ำยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
๓. สรุปผลกำรจัดกิจกรรมและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเมื่อเสร็จภำรกิจ
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นผลดีแก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยพัสกร คำเพรำะ)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ

