
 

 

คำสั่งวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ที่  032/๒๕64 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (กองทุน กสศ.) 
 ----------------------  

 

         ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  มีนโยบายจะพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนการ
เรียนรู้ให้กับ นักศึกษา ให้มีความรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพตามกำหนด โดยนำหลักทฤษฎีมาปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐาน ดังนั้น วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามาตราฐานวิชาชีพ     
จึงได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (กองทุน กสศ.) “ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
ปี 2563” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ   ขึ้นในวันที่  25   
กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ   

 

                   ฉะนั ้น  อาศัยอำนาจตามความในหมวด 2  ข้อ 36 (2)  แห่งระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย  การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้.- 
 

๑)  คณะกรรมการอำนวยการ 
      ๑.๑   นายโสภา       มะเครือสี           ผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ 
     ๑.๒   นายสมาน         ศรีสุข              รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 

1.๓   นายพลวุฒ ิ แก้วสง่า   รองผู้อำนวยการ         กรรมการ 
      ๑.๔   นางสาวพรสวรรค์  สมันา            ครู ทำหนา้ที่รองผู้อำนวยการ     กรรมการ 
      ๑.๕   นางผ่องพิศทุธิ ์ ลาลุน   รองผูอ้ำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนา้ที่     อำนวยความสะดวก  ใหค้ำปรึกษา  เสนอแนะในการดำเนินการของคณะกรรมการ- 
              ฝ่ายดำเนนิงานให้เปน็ไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

๒) คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.1  นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน   รองผู้อำนวยการ      ประธานกรรมการ 
    2.2   นางสาวพรสวรรค์ สัมนา             ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ      กรรมการ 
 2.3.  นางสุพินญา      คำขจร   คร ู    กรรมการ 
 2.4  ว่าที่ ร.ต. กฤษณกร  ศรีงามช้อย  คร ู    กรรมการ 
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 2.5  นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
 2.6  นายสิริศักดิ์  คำแสน   คร ู    กรรมการ 
 2.7  นายปริทรรศน์ รบกล้า   คร ู    กรรมการ 
 2.8  นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ   คร ู       กรรมการ 
 2.9  นายธีรวัฒน์  ขัดมะโน   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที   ๑.  วางแผน  กำหนดหัวข้อโครงการ ให้ความรู ้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี ่ยวกับ                   
            การพัฒนามาตราฐานวิชาชีพ 

          ๒. ประสานงานก ับฝ ่ายต ่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  เพ ื ่อให ้ เก ิดความสะดวกและเป็นไปด้วย                 
  ความเรียบร้อย  

 

 3)  คณะกรรมการเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
3.1   นายสมาน  ศรีสุข   รองผู้อำนวยการ           ประธานกรรมการ 

           3.2   นางสาววิไล ไชยหงษ์   คร ู    กรรมการ 
 3.3   นางพรกมล มูลคำ   คร ู    กรรมการ 
 3.4   นางสาวอรสา ห้วยจันทร์    เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 
 3.5   นางสาวสวรรยา ศินารักษ์  เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 
 3.6   นางมลฤดี         แก้วมงคล  คร ู               กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่    1. จัดเตรียมเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่างสำหรับ วิทยากร และ ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันเวลาดังกล่าว   
    2. อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   4)  คณะกรรมการจัดสถานที่ 
        4.1   นางผ่องพิศุทธิ์ ลาลุน   รองผู้อำนวยการ     ประธานกรรมการ 
 4.2   นายเลิศฤทธิ์     เอ้ือสามาลย์  คร ู    กรรมการ 
 4.3   นายปณพัฒน์ มีแก้ว   คร ู    กรรมการ 
 4.4   นายพีรพัฒนพนธ์  พิมพ์พัฒน์  คร ู    กรรมการ 
 4.5   นายณัฏฐกร อุตรินทร์  พนักงานราชการ (ครู)  กรรมการ 
          4.6   นางสาวอรสา ห้วยจันทร์    เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 
 4.7   ว่าที่ ร.ต.กฤษณกร  ศรีงามช้อย  คร ู      กรรมการและเลขานุการ     

มีหน้าที ่   ๑.  จัดเตรียมห้องประชุมและห้องรับรองวิทยากรที่จะมาบรรยาย 
             ๒.  จัดทำป้ายต้อนรับ/ป้ายไวนิล ที่จัดโครงการ 
             3.  จัดเตรียมเครื่องเสียงและไมโครโฟนให้พร้อมที่จะดำเนินการ  
    4. อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

5)   คณะกรรมการต้อนรับและลงทะเบียน 
 5.1   นายพลวุฒิ แก้วสง่า   รองผู้อำนวยการ         ประธานกรรมการ 
          5.2   นายปริทรรศน์     รบกล้า   คร ู    กรรมการ 
          5.3   นางสาวเจตนา     หนูพันธ์   คร ู    กรรมการ 
          5.4   นางสาวสายทอง สิมมะลา   คร ู    กรรมการ 
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5.5   นางสาวอมรกานต์     มงคล   คร ู    กรรมการ 
5.6   นางสาวทัตพร    ไชยเทพ  คร ู    กรรมการ 

           5.7   นางสาวเนตรนภา     รินไธสง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
          5.8   นางสาวสุชิรา    ศรีสะอาด  เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 
           5.9   นางสาวณิชนันทน์    วงศ์ใจ  เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 

5.10 นายธีรวัฒน์     ขัดมะโน  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
     

มีหน้าที ่   1.  ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 
2.  จัดเตรียมเอกสาร และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ     
3.  ตรวจคัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเข้ารับการอบรม 

    4.  อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 

6)  คณะกรรมการพิธีกร  เชิญวิทยากรและเตรียมของท่ีระลึก  
    6.1   นางสาวพรสวรรค์   สัมนา            ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
    6.2   นางสาวจิตติมา      หมั่นกิจ     คร ู    กรรมการ 
    6.3   นายธีรวฒัน์     ขัดมะโน     คร ู    กรรมการ 
    6.4   นางสาวศรุดา     นาสารีย ์     พนักงานราชการ   กรรมการ 
    6.5   นางสาวศศิรดา     สติภาบุญโสดากร     เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 
    6.6   นางสาวจิตรจา       แผงงาม               เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการและเลขานุการ  
 

  มีหน้าที ่   1.  ดำเนินการเป็นพิธีกร กำกับ ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ไปให้แล้วเสร็จเรียบร้อย          
                    ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
               2.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
               3.  จัดเตรียมของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร 
      4.  อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7)   คณะกรรมการบันทึกภาพและเกียรติบัตร 
             7.1   นายประจักษ์   นาราช   คร ู    ประธานกรรมการ 
    7.2   นายประจวบ   พิมูลชาติ  พนักงานราชการ (ครู)  กรรมการ 
             7.3   นางสาวเนตรนภา  รินไธสง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    7.4   นายนุกูล   โคนาบาล  เจ้าหน้าที่ฯ   กรรมการ 
    7.5   นายณัฏฐกร   อุตรินทร์  พนักงานราชการ(ครู)กรรมการและเลขานุการ 
 

   มีหน้าที ่ 1.  บันทึกภาพ “โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (กองทุน กสศ.)”   
                   ในแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
              2.  ดำเนินการพิมพ์ใบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ 
     3.  อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
           /8) คณะกรรมการ... 




