
 
 

 
 

‘             
ค ำสั่งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ 

ที ่  ๑๗๙ / ๒๕๖๐ 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด       

             ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด  ด าเนินการจัดท า 
      ดอกไม้จันทน์เพ่ือ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

บรมนาถบพิตร ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 26  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  นั้น 
 

   วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  จึงไดจ้ัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จาก 
เปลือกข้าวโพด  ขึ้น  ในวันที่  21  มิถุนายน  2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่บุคลากรของ
วิทยาลัยและประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการแสดงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนั้นยังเพ่ือน าดอกไม้จันทน์ที่ได้จัดท าใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังสามารถให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมน า
ความรู้และทักษะไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่ตนเองและคนในชุมชนได้ต่อไป   

  ดังนั้น เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
 ดังกล่าว  รวมถึงให้การด าเนินงานเกิดความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามที่ก าหนด   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
 ประกอบด้วยผู้มีรายนามและต าแหน่ง  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นายพัสกร  ค าเพราะ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางรัตน์มณี บุญใหญ่  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 

๑.๓  นางวิไล  ศิลาบุตร  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๑.๔ นายสุระภ ี  ผกาพันธ์ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
   ๑.๕  นายคีตนันต์ นาจ าปา  รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๖  นางชลาลัย  บุญพิค า  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่    
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  และแผนการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และเป็นไป
  ตามเวลาที่ก าหนด 
   ๒.  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  สนับสนุน  อ านวยความสะดวก  และแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ
  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย  
  ๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกอบรม  ประกอบด้วย 
   ๒.๑  นายคีตนันต์  นาจ าปา   ประธานกรรมการ 

/๒. ๒นายตะวันรุ่ง  ..... 



  
-๒- 

           ๒.๒  นายตะวันรุ่ง  รัตนอุไร   กรรมการ 
   ๒.๓  นายศราวุธ   แข่งขัน   กรรมการ 
   ๒.๔  นายบุญชรัสมิ ์  ธนัสมนตรีวิศาล  กรรมการ 
   ๒.๕  นายวิทยากร  วรรณา   กรรมการ 
   ๒.๖  นางณัฐธภา   บุญถูกนิธิโชติ  กรรมการ 
   ๒.๗  นางรัชน ี   พัฒทัยสง  กรรมการ 
   ๒.๘ นายชัชชัย   กาหาวงศ์    กรรมการ 
           ๒.๙  นางสาวปรารถนา  มัครมย์   กรรมการ 

๒.๑๐  นางเพลินจิต  ทรงกลด   กรรมการ 
๒.๑๑  นางปิยนุช  โตมร   กรรมการ 
๒.๑๒  นายนิรุทธ  ชาติวงษ ์  กรรมการ 

   ๒.๑๓  นางชลาลัย  บุญพิค า   กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๑๔ นางสาวกาญจนา    วงษ์มณี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่    

๑. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและภารกิจของฝ่าย
ฝึกอบรม 

๒. ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบของหลักสูตร  
๓. จัดหา / เตรียมวัสดุอุปกรณ์   
๔. ประสานและเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 
๕. รายงานผลการด าเนินงานการจัดฝึกอบรมอาชีพ และสรุปรวบรวมผลการด าเนินงาน 
๖. ติดตามผลที่จัดการฝึกอบรมอาชีพ 
๗.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ  ระยะเวลาที่ก าหนด 

และด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษำทีเ่ข้ำรับกำรฝึกอบรม  ประกอบด้วย 
   ๓.๑  นายสุระภ ี   ผกาพันธ์  ประธานกรรมการ 
           ๓.๒  นายชลณัฏฐ ์  โพพิพัฒน์  กรรมการ 
   ๓.๓  นายพายุ   ทองเต็ม   กรรมการ 
   ๓.๔  นางสาวสีนวน  สีหะบุตร  กรรมการ 
   ๓.๕  นายวิทยากร  วรรณา   กรรมการ 
   ๓.๖  นางณัฐธภา   บุญถูกนิธิโชติ  กรรมการ 
   ๓.๗  นางรัชน ี   พัฒทัยสง  กรรมการ 
   ๓.๘ นายชัชชัย   กาหาวงศ์    กรรมการ 
   ๓.๙  นางชลาลัย   บุญพิค า   กรรมการ 

๓.๑๐ นายสมพร   โยธ ี   กรรมการ 
   ๓.๑๑  นายสิงห ์  ทาวัลย์   กรรมการ 
   ๓.๑๒ นางกัญญนันทน์  บรรลือทรัพย์  กรรมการ 

/๓.๑๓ นางนงลักษณ์  ..... 



  
-๓- 

   ๓.๑๓ นางนงลักษณ์  ปุณยศรันย์    กรรมการ 
๓.๑๔ นายพงษ์พัฒน์  วรรณทอง    กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาววรวรรณ  กุศลพันธ์    กรรมการ 
๓.๑๖  ครูที่ปรึกษาทุกคน       กรรมการ 

           ๓.๑๗  นางนลิน ี   เดชวัน   กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๑๘ นางสาวบังอร  ค าพันลา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่    

๑. ควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษา เช็คชื่อ แนะน า ให้ค าปรึกษาระหว่างการฝึกอบรม  
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพื่อด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ  ระยะเวลาที่ก าหนด 

และด้วยความเรียบร้อย 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 

   ๔.๑  นางรัตน์มณี  บุญใหญ่   ประธานกรรมการ                               
   ๔.๒  นายสุวชั   ศรปราบ   กรรมการ 

๔.๓  นางสาวเจนจิรา  โสรส   กรรมการ 
   ๔.๔  นางสาวกานต์ธิดา  ถากุล   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕  นายเพชร   บุญตา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่    
     ๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เพื่อเผยแพร่การด าเนินงานจัดฝึกอบรมอาชีพ 
     ๒. บันทึกภาพทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม 
      ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยเห็นสมควรและสั่งการ 

           ให้เป็นไปตามก าหนดการ ระยะเวลาที่ก าหนด และด้วยความเรียบร้อย 
๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่  ประกอบด้วย 

   ๕.๑  นางรัตน์มณี  บุญใหญ่   ประธานกรรมการ                               
   ๕.๒  วา่ท่ีร้อยตรีไพศาล  บญุมา   กรรมการ 

๕.๓  นายชัยวัฒน์  การะเกษ  กรรมการ 
๕.๔  นายสายัณห ์  มะโนราช  กรรมการ 
๕.๕  นายอาทิตย์  แสงใสแก้ว  กรรมการ 
๕.๖  นายชัยวัฒน์  ภูส าราญ  กรรมการ 
๕.๗  นางณิชาภา  ทองใส   กรรมการ 
๕.๘  นางสาวผ่องพรรณ  พิมพ์สมาน  กรรมการ 
๕.๙  นางบุษบา   โพธิ์ชัย   กรรมการ 

   ๕.๑๐  นายกิตติพันธ์  ศรีเสมอ   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๑  นายธวัชชัย  หาญบาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที่    
๑. ประสานงาน วางแผน และด าเนินการจัดสถานที่ส าหรับการฝึกอบรมและจัดเก็บดอกไม้จันทน์ 

 
/๒. ดูแล  อ านวย  ..... 



  
-๔- 

     ๒. ดูแล อ านวยความสะดวกเก่ียวกับสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม 
       ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยเห็นสมควรและสั่งการ
  ให้เป็นไปตามก าหนดการ ตามก าหนด และด้วยความเรียบร้อย 

๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะและน ำส่งดอกไม้จันทน์  ประกอบด้วย 
   ๖.๑  นางรัตน์มณี  บุญใหญ่   ประธานกรรมการ                               
   ๖.๒  นายรังษฤษดิ์  รุ่งแสง   กรรมการ 
   ๖.๓  นางนลิน ี   เดชวัน   กรรมการและเลขานุการ 

๖.๔  นายศักดิ์ณรงค์  วงษ์วรรณา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที่    
     ๑. ประสานงาน วางแผน และด าเนินการจัดส่งดอกไม้จันทน์ 
       ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยเห็นสมควรและสั่งการ
  ให้เป็นไปตามก าหนดการ ตามก าหนด และด้วยความเรียบร้อย 
  ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
   ๗.๑  นางวิไล   ศิลาบุตร   ประธานกรรมการ 
   ๗.๒  นางสาวศิริพร  มั่งสันเที๊ยะ  กรรมการ 
   ๗.๓ นายตะวันรุ่ง  รัตนอุไร   กรรมการและเลขานุการ 

๗.๔  นางสาวเสาวณีย ์  ขาวแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้ำที ่   
     ๑.  จัดท าแบบสอบถาม ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตอบ  เพ่ือประเมินผลการจัดฝึกอบรมของสถานศึกษา 
     ๒.  สรุปการประเมินผล  และประสานกับฝ่ายฝึกอบรม  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าสรุปเป็นรูปเล่ม 
     ๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยเห็นสมควรและสั่งการ
  ให้เป็นไปตามก าหนดการ  ระยะเวลาที่ก าหนด  และด้วยความเรียบร้อย 
 
   ขอให้คณะกรรมการที่ได้การแต่งตั้งทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
  เพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและเกิดผลดีแก่การอาชีวศึกษาและทางราชการ 
          
         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐    เดือน   พฤษภาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

 

             
 

          (นายพัสกร     ค าเพราะ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 


