คำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย
ที่ 222/2559
เรื่อง ให้ครูทำหน้ำที่นิเทศกำรฝึกอำชีพปฏิบัติรำยวิชำ / ฝึกอำชีพของนักเรียน นักศึกษำในสถำนประกอบกำร
-----------------------------------------------------เพื่อให้กำรฝึกอำชีพปฏิบัติรำยวิชำ / ฝึ กอำชีพในสถำนประกอบกำรตำมหลักสูตร ระดับ ปวช.3
และ ปวส.2 ของนักเรีย น นั กศึกษำ (ตำมแผนกำรเรียนระบบปกติ และทวิภ ำคี ) แผนกวิช ำต่ำง ๆ ประจำ
ภำคเรียนที่ 1/2559 ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตรงตำมวั ตถุประสงค์ของหลักสูตร วิทยำลัย ขอแต่งตั้ง
ครู ทำหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยอนันต์ โดรณ
๑.๒ นำยวีระเดช ว่องเจริญโชควรกำร
๑.๓ นำยชำญนัฏฐ์ อุสำหะ
๑.๔ นำงกุสุมำ ขันกสิกรรม

ผู้อำนวยกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรฯ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ วินิจฉัย สั่งกำร เพื่อให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการจัดทาแผนการนิเทศผู้ฝึกอาชีพ ประกอบด้วย
๒.๑.๑ นำงกุสุมำ ขันกสิกรรม
รองผู้อำนวยกำรฯ
๒.๑.๒ ว่ำที่ร้อยเอกศรำวุธ สัมทับ
ครูชำนำญกำร
๒.๑.๓ นำงสุพัตรำ กรวยสวัสดิ์
ครูชำนำญกำร
2.1.4 นำยสิทธิชัย อุดมดัน
ครูผู้ช่วย
๒.๑.5 นำยณัฐพล นันทิ
ครูผู้ช่วย
2.1.6 นำยวิรำช เรืองทรัพย์
พนักงำนรำชกำร
2.1.7 นำงสำวสุชำดำ อินบัว
พนักงำนรำชกำร
2.1.8 นำยสุทัศน์ โพดำรำม
หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำฯ
2.1.9 นำงสำวนริศรำ ล้ำเลิศ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ - จัดกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดกำรทำแผนกำรฝึกรำยวิชำ/ฝึกงำนแก่ครูนิเทศ
- ประชุมหำแนวทำงปรั บปรุงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรฝึ ก อำชีพ ปฏิบัติรำยวิช ำ
/ฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำรเพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน
- จั ดปฐมนิ เทศชี้แจงระเบียบและแนวปฏิบัติของสถำนประกอบกำร/สถำนศึกษำให้ นักเรียน
นักศึกษำทรำบ
/-ประสำน...

๒
- ประสำนงำนกับแผนกวิชำและสถำนประกอบกำรที่นักเรียน นักศึกษำออกฝึกปฏิบัติ
- ให้บริกำรเกี่ยวกับเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรฝึ กอำชีพในสถำนประกอบกำรของ
นักเรียน นักศึกษำ
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย
๒.๒.๑ แผนกวิชาช่างยนต์
2.2.1.1 นำยสิทธิชัย
อุดมดัน
ครูผู้ช่วย
ประธำนกรรมกำร
2.2.1.2 นำยบุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
2.2.1.3 นำยสุทัศน์
โพดำรำม
ครูพิเศษสอน
กรรมกำร
2.2.1.4 นำยปริวัตร
บุญรอด
ครูพิเศษสอน
กรรมกำร
2.1.1.5 นำยสุระ
สำยสุรินทร์
ครูพเิ ศษสอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.2.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
2.2.2.1 นำยวิรำช
เรืองทรัพย์
พนักงำนรำชกำร
ประธำนกรรมกำร
2.2.2.2 นำยวัชระ
บุญหลง
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
2.2.2.3 นำยภำคิน
ภูมิชัย
ครู คศ.1
กรรมกำร
2.2.2.4 นำยเอกชัย
อันชูฤทธิ์
ครูพิเศษสอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.2.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.2.3.1 นำยณัฐพล
นันทิ
ครูผู้ช่วย
ประธำนกรรมกำร
2.2.3.2 นำยวัลลภ
ธรรมรัตนำภรณ์ ครูพิเศษสอน
กรรมกำร
2.2.3.3 นำงสำวลักษณ์พร แก้วเงิน
ครูพิเศษสอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.2.4 แผนกวิชาการบัญชี
2.2.4.1 นำงสุพัตรำ
กรวยสวัสดิ์
ครูชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
2.2.4.2 นำงทัศนีย์
สังข์เมือง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
2.2.4.3 นำงจิรำภรณ์ กนกมหกุล
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
2.2.4.4 นำยแสนพิทักษ์ เดชำนุชกระแสร์ ครูพิเศษสอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.2.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2.5.1 นำงสำวสุชำดำ อินบัว
พนักงำนรำชกำร
ประธำนกรรมกำร
2.2.5.2 นำงศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์
ครูพิเศษสอน
กรรมกำร
2.2.5.3 นำงสำวสุวรรณษำ เกิดโภคำ
ครูพิเศษสอน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ - พิจำรณำสถำนประกอบกำรที่เหมำะสมกับสำขำวิชำชีพ ร่วมกับแผนกวิชำ
- ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับรำยกำรฝึกและวิธีกำรประเมิน
- ให้ควำมรู้ภำคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงำนตำมที่รับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษำในหัวข้อที่
จำเป็นก่อนออกฝึกภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร
- จัดทำแผนกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรฝึกในสถำนประกอบกำรร่วมกับครูนิเทศ
แต่ละแผนกวิชำ
- นิเทศติดตำมผลและประเมินผลกำรฝึกอำชีพร่วมกับสถำนประกอบกำร
- รำยงำนกำรนิเทศเสนอต่อผู้อำนวยกำรผ่ำนงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีหลังจำกนิเทศ
- จัดทำปฏิทินกำรนิเทศเสนอวิทยำลัย ผ่ำนงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
/-จัดสอนเสริม...

3
- จัดสอนเสริมควำมรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน นักศึกษำ
- จัดสอบเพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้จำกสถำนประกอบกำรแต่ละรำยวิชำ
- เมื่ อ นั ก ศึ ก ษำเสร็ จ สิ้ น ตำมก ำหนดให้ ค รู นิ เ ทศประจ ำรำยวิ ช ำ / ฝึ ก อำชี พ ประเมิ น ผล
โดยใช้แบบบันทึกผลกำรเรียนตำมระเบียบของวิทยำลัย
๒.๓ คณะกรรมประเมินผล ประกอบด้วย
๒.๓.๑ นำยวีระเดช ว่องเจริญโชควรกำร รองผู้อำนวยกำรฯ
๒.๓.๒ นำยณัฐพล นันทิ
ครูผู้ช่วย
๒.๓.๓ นำยสุเมธ ทองสุขดี
ครูพิเศษสอน
๒.๓.๔ นำงสำวลักษณ์พร แก้วเงิน
หัวหน้ำงำนวิจัยฯ
๒.๓.๕ นำงสำวสุชำดำ อินบัว
พนักงำนรำชกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ - ออกแบบสอบถำม
- ประสำนงำนกับครูนิเทศในกำรแจกและเก็บแบบสอบถำม
- วิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม (ตำมแบบวิจัย ๕ บท)
ให้ ผู้ ที่ไ ด้รั บ แต่งตั้ง ปฏิบั ติ ห น้ ำที่ ตำมที่ ได้รับ มอบหมำยอย่ ำงเคร่งครั ด เพื่อให้ เกิดผลดีต่อ กำรจั ด
กำรเรี ย นกำรสอนและให้ มี สิ ท ธิ์ เ บิ ก ค่ ำ พำหนะในกำรเดิ น ทำงไปนิ เ ทศนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ปฏิ บั ติ
ในสถำนประกอบกำรได้ตำมสิทธิ์
สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
(นำงกุสุมำ ขันกสิกรรม)
รองผู้อำนวยกำร รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย

