คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ที่ 095/2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2552
...........................................
อาศัยอํานาจคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1065 / 2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2549 เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกีย่ วกับงานบุคลากร) วิทยาลัยฯ ขอแตงตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อทําหนาที่ชว ยเหลือผูบริหารสถานศึกษาในการเสนอความเห็นเสนอแนะเกีย่ วกับ
เรื่องตางๆ ดังนี้
- การปรับปรุงหนวยงานและแผนงานตางๆ ของสถานศึกษา
- การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตร วิชาตางๆ ที่เปดสอนในสถานศึกษา
- การเปดสอนหรือการยกเลิกการสอนวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่ง
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา
- การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาและทุกภาคเรียน
- การดําเนินงานของสถานศึกษาในทุกภาคเรียน
- เรื่องอื่นๆ
ประกอบดวย
1. นางสาวชมพูนุช
บัวบังศร
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
2. นายสุชาติ
เทพสงา
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
3. นางศิริพัฒน
สุพิมพานนท
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
4. นายเดชา
ภัทรมูล
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
5. นายชยุต
ชุมเชื้อ
6. นายสุกรี
จายพอควร
ทําหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ
7. นายกายสิทธิ์
เชื้อศิริโรจน
ทําหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
8. นายประนม
ดีประเสริฐ
ทําหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา
9. นายภาณุ
โประยานี
ทําหนาที่ผูชวยรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
10.นายทองหนัก
ดวงสุวรรณ
หัวหนาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
/11.

-211. นายวิเชียร
12. นายสมสกุล
13. นายรังสรรค
14. นายพิศาล
15. นายสุพจน
16. นายวัชระ
17. นายทวีศกั ดิ์
18. นายประเสริฐ
29. นายวชิรพันธ
20. นางจริยา
21. นางปญจพร
22. นายชวิน
23. นายรุงโรจน
24. นายมานะ
25. นายสุนทร
26. นายเมธา
27. นายวสันต
28. นางกัลยา
29. นางกองทอง
30. นางปราณี

สมัญญา
ดีเสมอ
ยังนอย
เฟองเพียร
เลิศธนา
เกิดสิน
มาลัยวิจิตร
แกวงาม
กลั่นบุศย
มาลัยวิจิตร
จันทรเชย
ตั้งธิติกุล
สัมมาทัต
อาภรณประเสริฐ
แยมขยัน
วองวิวัฒนไวทยะ
ธูปทอง
ทองทิพย
วนเกียรติ
สังขทอง

หัวหนาแผนกวิชาชางกลโรงงาน
หัวหนาแผนกวิชาชางกอสราง
หัวหนาแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐาน
หัวหนาแผนกวิชาชางเมคคาทรอนิกส
หัวหนาแผนกวิชาชางประกอบผลิตภัณฑ
หัวหนาแผนกวิชาชางยนต
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
หัวหนาแผนกวิชาชางสถาปตยกรรม
หัวหนาแผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ
หัวหนาแผนกวิชาบัญชี
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร
ผูแทนฝายวิชาการ
ผูแทนฝายแผนงานฯ
ผูแทนฝายพัฒนาการศึกษา
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนสถานประกอบการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ใหบังเกิดผลดีตอราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ที่
/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
...........................................
อาศัยอํานาจคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( เกี่ยวกับงานบุคลากร ) วิทยาลัยฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาในการเสนอความเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ดังนี้
- การปรับปรุงหน่วยงานและแผนงานต่างๆ ของสถานศึกษา
- การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตร วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
- การเปิดสอนหรือการยกเลิกการสอนวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่ง
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
- การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาและทุกภาคเรียน
- การดําเนินงานของสถานศึกษาในทุกภาคเรียน
- เรื่องอื่นๆ
ประกอบด้วย
๑. นางสาวชมพูนุช
บัวบังศร
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
#. นายสุชาติ
เทพสง่า
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
๓. นางศิริพัฒน์
สุพิมพานนท์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๔. นายเดชา
ภัทรมูล
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
๕. นายชยุต
ชุ่มเชื้อ
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๖. นายสุกรี
จ่ายพอควร
ทําหน้าที่ผู้ชว่ ยรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานฯ
๗. นายกายสิทธิ์
เชื้อศิริโรจน์
ทําหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
๘. นายประนม
ดีประเสริฐ
ทําหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
๙. นายภาณุ
โประยานี
ทําหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๑๐.นายทองหนัก
ดวงสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

-๒๑๑. นายวิเชียร
๑๒. นายสมสกุล
๑๓. นายสุเมธ
๑๔. นายพิศาล
๑๕. นายสุพจน์
๑๖. นายฉัตรชัย
๑๗. นายทวีศกั ดิ์
๑๘. นายประเสริฐ
๑๙. นายวชิรพันธ์
๒๐. นางจริยา
๒๑. นางปัญจพร
๒๒. นายไพรัตน์
๒๓. นายรุ่งโรจน์
๒๔. นายมานะ
๒๕. นายสุนทร
๒๖. นายเมธา
๒๗. นายวสันต์
๒๘. นางกัลยา
๒๙. นางกองทอง

สมัญญา
ดีเสมอ
ภิญโญสิริธร
เฟื่องเพียร
เลิศธนา
พันธ์นุรัตน์
มาลัยวิจิตร
แก้วงาม
กลั่นบุศย์
มาลัยวิจิตร
จันทร์เชย
ไชยวิเศษ
สัมมาทัต
อาภรณ์ประเสริฐ
แย้มขยัน
ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ธูปทอง
ทองทิพย์
วนเกียรติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างประกอบผลิตภัณฑ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อราชการสืบไป
สั่ง

ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศร)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ที่
/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
...........................................
ด้วยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ๕๐
กําหนดให้ผู้อํานวยการวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
สถานศึกษา นั้น
อาศัยอํานาจคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๐๖๕ /๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๔๙ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) วิทยาลัยฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น
เสนอแนะเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. กําหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
๓. กําหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา
๔. เรื่องอื่นๆ ที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๕. กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ประกอบด้วย
๑. นายสุรพล
ดนตรีสวัสดิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
๒. นายสุชาติ
เทพสง่า
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๓. นางศิริพัฒน์
สุพิมพานนท์ รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๔. นายชยุต
ชุ่มเชื้อ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
๕. นายประนม
ดีประเสริฐ
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
๖. นายสุกรี
จ่ายพอควร
ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๗. นายกายสิทธิ์
เชื้อศิริโรจน์ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
๘. นางกองทอง
วนเกียรติ
ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
๙. นายรุ่งโรจน์
สัมมาทัต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.นางประไพ
ปิ่นวิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.นางพิมพาภรณ์
กรอุไร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.นายสุนทร
แย้มขยัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.นายเมธา
๑๔.นายวสันต์
๑๕.นางกัลยา
๑๖.นางกาญจนา

ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ธูปทอง
ทองทิพย์
วรกุลดิลก

ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนสถานประกอบการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงเพื่อให้
บังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ )
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

