สําเนา

คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ที่
/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ................................

..........................................................................
ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และความมั่นคงของชาติ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดย
ชมรมวิชาชีพ........................ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ.................... ที่จัดให้กับสมาชิกชมรมฯ ในวันที่
.......................... ถึงวันที่.........................ณ แผนก.............................
อาศัย อํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งครู – อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ให้นโยบาย อํานวยการการดําเนินการโครงการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย
๑.๑ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสุชาติ เทพสง่า
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๑.๓ นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กรรมการ
๑.๔ นายรังสรรค์ ยังน้อย
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑.๕ นายชยุต ชุ่มเชื้อ
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แก้ปัญหาให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย
๒.๑ นายชยุต ชุ่มเชื้อ
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสากล โพธิ์เหลือง
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์
กรรมการ
๒.๓ นายวิเชียร สมัญญา
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
กรรมการ
๒.๔ นายสุพจน์ เลิศธนา
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมและโลหะแผ่น กรรมการ
๒.๕ นายไพโรจน์ ทองพูล
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากําลัง
กรรมการ
๒.๖ นายทองหนัก ดวงสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
๒.๗ นายพณพล ปั้นเงิน
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์
กรรมการ
๒.๘ นายสุนทร แย้มขยัน
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
กรรมการ
๒.๙ นายสมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม กรรมการ
๒.๑๐ นางจริยา มาลัยวิจิตร ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพวิชาการบัญชี
กรรมการ
๒.๑๑ นางปัญจพร จันทร์เชย ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพวิชาการคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ กรรมการ
๒.๑๒ นายพงษ์ศักดิ์ คําเปลว หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าทีจ่ ัดเตรียมสถานที่ กั้นเขตพื้นที่ จัดเตรียมคูหาเลือกตัง้
การเลือกตัง้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.......................................... ประกอบด้วย
๓.๑ .......................................... ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.....................
๓.๒ .......................................... ครูประจําแผนกช่าง....................
๓.๓ .......................................... ครูประจําแผนกช่าง....................
๓.๔ .......................................... ประธานชมรมวิชาชีพ..........................ปี ๕๗
๓.๕ .......................................... รองประธานชมรมวิชาชีพ....................ปี ๕๗
๓.๖ .......................................... เหรัญญิกชมรมวิชาชีพ.........................ปี ๕๗
๓.๗ .......................................... นายทะเบียนชมรมวิชาชีพ...................ปี ๕๗
๓.๘ ....................................... ปฏิคมชมรมวิชาชีพ.............................ปี ๕๗
๓.๙ ....................................... ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพ................ปี ๕๗
๓.๑๐ ....................................... กรรมการและเลขานุการชมรมวิชาชีพ........ปี ๕๗
๓.๑๑ ....................................... ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ....................

บอร์ดประกาศผล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพนิง่ สรุปและรายงานการดําเนินงานต่อวิทยาลัยฯ
ประกอบด้วย
๔.๑ นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานกรรมการ
๔.๒ ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์
กรรมการ
๔.๓ นายเอกวิทย์ บัวแก้ว
เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์
กรรมการ
๔.๔ .......................................
ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพ................ปี ๕๗
กรรมการ
๔.๕ นายพิศาล เฟื่องเพียร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และบัญชี มีหน้าที่ กํากับการเบิก – จ่ายในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ทําบัญชีสรุป
รายรับ – รายจ่าย เสนอประธานคณะกรรมการอํานวยการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วย
๕.๑ นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางทัตติกา รังสิโกสัย
เจ้าหน้าทีง่ านการบัญชี
กรรมการ
๕.๓ นางธนพร บริบูรณ์วิจิตศีล เจ้าหน้าทีง่ านการเงิน
กรรมการ
๕.๔ .......................................... เหรัญญิกชมรมวิชาชีพ.........................ปี ๕๗
กรรมการ
๕.๕ นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ หัวหน้างานการเงิน
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
มีหน้าที่
ติดต่อประสานงานพาหนะรับส่ง อํานวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สรุปและรายงานผลการดําเนินการต่อวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย
๖.๑ นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมชาติ บุญแก้ว
หัวหน้าหมวดยานยนต์
กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์ สุขมงคล
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๖.๔ นายอภิรักษ์ พงษ์มี
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๖.๕ นายวิรัช เอี่ยมนาค
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๖.๖ ....................................... ปฏิคมชมรมวิชาชีพ.............................ปี ๕๗
กรรมการ

๖.๗ นางมลฤดี ติ่งคง

หัวหน้างานพัสดุ

กรรมการและเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการเลือกตัง้ พิมพ์ประกาศผลการ
เลือกตัง้ และเอกสารที่เกีย่ วข้องในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ .......................................... ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.....................
ประธานกรรมการ
๗.๒ .......................................... ครูประจําแผนกช่าง....................
กรรมการ
๗.๓ .......................................... ครูประจําแผนกช่าง....................
กรรมการ
๗.๔ .......................................... นายทะเบียนชมรมวิชาชีพ...................ปี ๕๗
กรรมการ
๗.๕ ....................................... ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ....................
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มและประเมินผลให้สอดคล้องกับโครงการฯ
สรุปผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสนอวิทยาลัยฯ เพื่อจัดเป็นข้อมูลปรับปรุงงานในปีตอ่ ไป ประกอบด้วย
๘.๑ นายสุชาติ เทพสง่า
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางขนิษฐา เพ่งพิศ
เจ้าหน้าทีง่ านวิจัยฯ
กรรมการ
๘.๓ นางพิมพาภรณ์ กรอุไร เจ้าหน้าทีง่ านวิจัยฯ
กรรมการ
๘.๔ ....................................... ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพ................ปี ๕๗
กรรมการ
๘.๕ นายฉัตรชัย พันธ์นุรตั น์ หัวหน้างานวิจัยฯ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ขอให้ครู – อาจารย์ที่มีรายชือ่ ข้างต้นปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเคร่งครัด บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที.่ ...................... พ.ศ. ............
(นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

