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เรื่อง มอบหมายหนาทีค่ รูทีป่ รึกษารับระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร
ของผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
..................................................................
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/1888 เรื่อง การดําเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใหสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทวงศึกษาธิการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ในสถานศึกษาทุกแหงทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยูในสังกัดและในกํากับของกระทวงศึกษาธิการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ
ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2563 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จึงขอมอบหมายหนาที่ให
ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่และบริการดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1.1 นายเดชวิชัย พิมพโคตร
ผูอํานวยการวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุกฤษณ สหะชาติ
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
1.3 นายพัทธพล จารุจิตร
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
1.4 นายพนม แสงแกว
รองผูอํานวยการ
กรรมการ
1.4 นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผูอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับดูแลอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน ตลอดจนแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้น
2. คณะกรรมการการรับระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ประกอบดวย
2.1 นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2.2 นายมาโนชญ แกวกา
ครู
รองประธาน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.3 นายอภิชาติ บงแกว
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางยนต
กรรมการ
2.4 นางสาวอมรพรรณ การคา
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางกลโรงงาน
กรรมการ
2.5 นายศรายุทธ เสริมทรง
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กรรมการ
2.6 นายไกรทอง ชาวดร
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
กรรมการ
2.7 นายนัฐชัย ชาสงวน
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กรรมการ
2.8 นายภัฏ พลวัตขวัญแจง
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางกอสราง-โยธา กรรมการ
2.9 นางสาวชยาภรณ ทุมพล
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ
2.10 นางสาวอรสา ทาพวง
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กรรมการ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.11 นายณพพร พรอินทร
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางยนต
กรรมการ
2.12 นายสุทธิศกั ดิ์ เผนณรงค
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางกลโรงงาน
กรรมการ
2.13 นายเฉลิมศักดิ์ มัดทะมณฑล ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กรรมการ

2.14 นายธนาวิทย สีหาราช
2.15 นายชัยชนะ โคหนองใฮ
2.16 นายทศธชัย บุญเลิศ
2.15 นางสาวเทพธิดา สัมมา
2.16 นายวีรยุทธ บุตรศรีภูเภา
2.17 นายมาโนชญ แกวกา
2.18 นางสาวสมพิศ พรมมา
2.19 นางสาววัชราภรณ แคนจันทร

ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส กรรมการ
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาชางกอสราง-โยธา กรรมการ
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กรรมการ
ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
เจาหนาที่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ 1. ใหครูที่ปรึกษามารับระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร ภายในวันจันทร ที่
23 มีนาคม 2563

2. ครู ที่ ป รึ ก ษากํ า หนดให นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามารั บ เอกสาร ครั้ ง ละไม เ กิ น 5 คน โดย
ประสานงานกับนักเรียน นักศึกษาในการดูแลเอง ตามชวงเวลาที่ครูที่ปรึกษากําหนด
3. รายงานผลและสงใบรายชื่อกลับมาที่งานทะเบียน
3. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมเอกสาร ประกอบดวย
3.1 นายอรุณ เลิศอุดมโชค
รองผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
3.2 นายมาโนชญ แกวกา
ครู
รองประธาน
3.3 นายอาทิตย ทุมพล
ครู
กรรมการ
3.3 นางสาวรุจิราภรณ สิทธิโชติ
ครุ
กรรมการและเลขานุการ
3.4 นางสาวสมพิศ พรมมา
เจาหนาที่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3.5 นางสาววัชราภรณ แคนจันทร เจาหนาที่
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ 1. จัดเตรียมใบประกาศนียบัตร
2. จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียน (รบ.)
3. จัดเตรียมใบประเมินวิชาชีพ
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ เอาใจใส และรับผิดชอบอยาง
เต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีแกทางราชการและเกิดประโยชนสูงสุดตอวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
(นายเดชวิชัย พิมพโคตร)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

