คำสั่งวิทยำลัยเทคนิคน่ำน
ที่ ๖๘๕ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรปกติโครงกำรฝึกอบรมบริกำร
และ พัฒนำวิชำชีพ
-----------------------------------------------ตำมที่งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ได้รับมอบหมำยจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้ดำเนินกำรได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรมบริกำร และพัฒนำวิชำชีพ (ฝึกอบรมวิชำชีพ
ระยะสั้น หลักสูตร ๗๕ ชั่วโมง) โดยมณฑลทหำรบกที่ ๓๘ ค่ำยสุริยพงษ์ ได้ให้วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ดำเนินกำร
โครงกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น หลักสูตร ๗๕ ชั่วโมง ให้กับทหำรกองประจำกำรก่อนปลดเป็นทหำร
กองหนุน ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๙ ณ วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่ำน
จังหวัดน่ำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำม ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินงำนและ
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
๑.๑ นำยรำเชนทร์
กำบคำ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยสุชำติ
ผดุงพันธ์
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยสุกิต
วัฒนะ
กรรมกำร
๑.๔ นำยสุพล
มงคลเกียรติชัย กรรมกำร
๑.๕ นำยสมคิด
แก้วเตชะ
กรรมกำร
๑.๖ นำยศุภกฤษณ์
เมธีเสริมสกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ มีหน้ำที่ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย
๒.๑ นำยสุชำติ
ผดุงพันธ์
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยศุภกฤษณ์
เมธีเสริมสกุล รองประธำนกรรมกำร
๒.๓ นำยภิรมย์
ยะรำช
กรรมกำร
๒.๔ นำยกิตติศักดิ์
บุญเกิด
กรรมกำร
๒.๕นำยพลกฤษ
จินะไชย
กรรมกำร
๒.๖ นำยมำนพ
ฝั้นเฝือ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๔ นำงมณีวรรณ
ทะนันไชย
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการสอน มีหน้ำที่ ฝึกอบรมบริกำร และพัฒนำวิชำชีพ ตำมที่ มณฑล
ทหำรบกที่ ๓๘ ค่ำยสุริยพงษ์ ได้ให้วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ดำเนินกำรโครงกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำวิชำชีพระยะสั้น
หลักสูตร ๗๕ ชั่วโมง ให้กับทหำรกองประจำกำรก่อนปลดเป็นทหำรกองหนุน โดยเริ่มเรียน ระหว่ำงวันที่ ๗ –
๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๙ ณ วิทยำลัยเทคนิคน่ำน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน ประกอบด้วย

ที่
1

๒

ชื่อวิชา
งำนบริกำรจักรยำนยนต์

งำนติดตั้งไฟฟ้ำในอำคำร

รหัสวิชา

ครูผู้สอน

1101 - 1301

นำยภำณุพล
ทองกริต
ว่ำที่ ร.ต. สุวิชัย เสำวภำ
นำยศุภกฤษณ์ เมธีเสริมสกุล

110๔ – 1301

นำนพลกฤษ
จินะไชย
นำยกฤษนนท์ สนธิ
นำยศิวเมศร์

ที่
๓

ชื่อวิชา
งำนติดตั้งระบบเครื่องเสียง

๔

กำรเพรำะชำกล้ำกำแฟ

ชั่วโมงที่สอน
75 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง

เงินโน

รหัสวิชา

ครูผู้สอน

110๕ – ๒30๗

นำยเจน ทะนันไชย.
นำยวรพล มะริน
วิทยำกรพิเศษ

ชั่วโมงที่สอน
75 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง

๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ถ่ำยทอดสถำนีวิทยุ
R radio Network บันทึกภำพลงในแผ่นCD และนำเสนอโครงกำรทำงเว็บไซด์ สื่อมวลชนชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย
๔.๑นำงสำวฉลองรัตน์
จันทร์คล้ำย
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ นำยจเร
อุปวัฒน์
รองประธำนกรรมกำร
๔.๓ นำงสำวสุภำพร
กองศรี
กรรมกำร

๔.๔ นำยธีระพงษ์
๔.๕ นำยภำนุพงษ์

ธรรมจักร์

๔.๖ นำยนิพัทธ์

บัวผัน
พรมสำร

๔.๗ นำยเจน
๔.๘ นำยภูมิศิริ

ทะนันไชย
ณ น่ำน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๕. คณะกรรมการฝ่ายแผนงานการเงิน มีหน้ำที่ วำงแผนกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ประกอบด้วย
๕.๑ นำงอรวรรณ
ปันโน
๕.๒ นำงณพัชติมนท์
อนันท์อัครเดชำ
๕.๓ นำงวนิดำ
กุลสุ
๕.๔ นำงสำวฐิติมำ
ปละดี
๕.๕ นำงวิรำพรรณ
สีเทำ
๕.๖ ว่ำที่ ร.ต.หญิงณัฐกำนต์ เจดีย์กัน
๕.๗ นำงสุพรรณี
ม่วงคำ
๕.๘ นำงพัฒนำ
ดวงพิกุล

๖ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
พร้อม CD เสนอผลงำน ประกอบด้วย
๖.๑ นำยอุทัย
๖.๒ นำยเริงชัย
๖.๓ นำงสำวธนำภรณ์
๖.๔ นำงมณีวรรณ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล และรวบรวมเป็นรูปเล่ม
สุมำมำลย์
ประธำนกรรมกำร
เรืองกิจวณิชกุล รองประธำนกรรมกำร
จันสำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทะนันไชย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติและเบิกค่ำตอบแทน
ค่ำวัสดุค่ำใช้จ่ำยอื่นๆตำมโครงกำรฝึกอบรมบริกำร และพัฒนำวิชำชีพ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับ
มอบหมำยด้วยควำมอดทนและตรงต่อเวลำ เพื่อประโยชน์อันจะนำชื่อเสียงมำสู่สถำนศึกษำต่อไป
ทั้งนี้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยรำเชนทร์ กำบคำ)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคน่ำน

