
 

 

 

 

 
 

คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

ท่ี 673 / 2558 

 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2558 

     

ดวย  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาํแพงเพชร ดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวา

ดวยการจัดการเรียนและการประเมินผลการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ในภาคเรียนท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2558  นั้น 
 

เพือ่ใหการจัดการเรยีนการสอนดังกลาวดําเนนิไปดวยความเรยีบรอย มปีระสิทธภิาพ  ครบถวนตามกระบวนการ 

อยางถูกตองและโปรงใส ตรวจสอบไดตามระเบียบฯ  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผล

การเรียน  ภาคเรียนท่ี 1  ประจําปการศึกษา 2558  ดังนี้ 
 

  1. คณะกรรมการอาํนวยการ   มีหนาท่ี  ใหคําปรกึษา แนะนาํการดําเนนิงานของคณะทํางานฝายตาง  ๆ  

ประกอบดวย   

       1.1 นายสุภาพ  มณีรตัน  ผูอาํนวยการ   ประธานกรรมการ  

       1.2  นางสาวประไพรสาร รกัษาบุญ รองผูอาํนวยการ    กรรมการ  

         1. 3 นายอาํนาจ  ศรแกว  รองผูอาํนวยการ    กรรมการ  

       1. 4 นางรุงนภา  เจือโรง  รองผูอาํนวยการ     กรรมการและเลขานกุาร  
 

  2. คณะกรรมการดําเนนิงาน มหีนาท่ี วางแผนเตรยีมการดําเนนิงาน ประสานงานกบัฝายตางๆใหคําปรกึษา

อาํนวยความสะดวก ดูแล ติดตามการดําเนนิงานใหเปนไปดวยความเรยีบรอย ประกอบดวย 

        2.1  นางรุงนภา  เจือโรง  รองผูอาํนวยการ   ประธานกรรมการ 

      2.2  นางสาวปารชิาติ ไชยภกด์ิ  เจาหนาท่ี    กรรมการ  

        2.3  นางสาวธารารตัน พมิพทอง เจาหนาท่ี    กรรมการ  

        2.4  นางสีฟา    วฒุ ิ คร ู      กรรมการและเลขานกุาร 

        2.5  นายนพดล  สังขนอย  พนกังานราชการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

 

 
 

/ 3. คณะกรรมการดําเนนิการสอบ................ 



      - 2 - 

 3.  คณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน มีหนาท่ี   

1. ตรวจสอบใหครปูระจําวชิา ใชแบบบันทึกผลการเรยีน ตามแบบฟอรมของงานวดัผลและ 

ประเมินผลเทานัน้  เพือ่การตรวจสอบและเกบ็เอกสารใหเปนระบบ 

2. ตรวจสอบใหครปูระจําวชิา  กรอกช่ือวชิา  รหัสวชิา  และหนวยกติใหถกูตองและครบถวน  

3. ตรวจสอบจํานวนผูเรยีน และรายช่ือนกัศึกษา  และคะแนนในแบบบันทึก คะแนนระหวางภาค 

และปลายภาคใหตรงกนั 

4. ในกรณีท่ีครูประจําวิชา  ใหผลการเรียน 0 หรอื ม.ส. ใหครปูระจําวชิาแนบคําขออนญุาตให 0  

หรอื ม.ส. พรอมกรอกรายช่ือ และคะแนนเดิมใหเรียบรอย  

5. เซน็ช่ือกาํกบัในแบบบันทึกผลการเรยีน ในสวนทายของคะแนนระหวางภาคและปลายภาค  

ประกอบดวย 

       3.1  นางรุงนภา  เจือโรง   รองผูอาํนวยการ   ประธานกรรมการ 

   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

       3.2  นางสุดคนงึ  สังขนอย   คร ู      กรรมการ 

       3.3  นายณัฐพงศ  ศรโีพธิ ์  คร ู      กรรมการ 

       3.4  นางสาวพนมรุง  พนูใจสม  พนกังานราชการ            กรรมการ 

    แผนกวิชาพชืศาสตร 

       3.5  นางอรนุช  อยูยอด   คร ู    กรรมการ 

       3.6  นางนชุอนงค  คงเทศ   คร ู   กรรมการ 

       3.7  นางสาวธภิารตัน  สําลีเติมสิร ิ ครผููชวย    กรรมการ  

   แผนกวิชาสตัวศาสตร 

       3.8  นายรณพีร  สงขัย   คร ู         กรรมการ 

       3.9  นางจิรประภา  เจรญิศิลป  คร ู   กรรมการ  

       3.10 วาท่ีรอยตรีกิตติทัต ไทยสันเทียะ  ครู    กรรมการ  

   แผนกวิชาบญัชี 

       3.11 นางสาวสุทธชิา  อิม่เอบิสิน  คร ู           กรรมการ 

       3.12 นางสาวนชุ  อนิทรใย   พนกังานราชการ   กรรมการ  

       3.13 นายเกยีรติพงษ  เพิม่พฒันกลุ  คร ู   กรรมการ  

   แผนกวิชาคอมพวิเตอร 

       3.14  นายนฤพนธ  ปล่ังดี    ครูผูชวย      กรรมการ 

       3.15  นายศิรศัิกด์ิ  ทรพัยมลู  พนกังานราชการ   กรรมการ  

       3.16  นายธวชัชัย  คชาธาร   พนกังานราชการ   กรรมการ  

          / แผนกวชิาชางเกษตร................ 
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   แผนกวิชาชางเกษตร 

       3.18  นางพนัธทว ี สหะรตัน  ครู      กรรมการ 

       3.19  นายสมชาติ  หุนสวน  คร ู    กรรมการ  

       3.20  นายธเนตร  แตงงาม  ครผููชวย     กรรมการ

   แผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

       3.21 นางสาวสุขสิร ิ อนิจันทร ครู         กรรมการ 

       3.22 นางรสสุคนธ  แยมดี  ครู        กรรมการ 

       3.23 นางสาววนัทนยี  สีทา  พนกังานราชการ    กรรมการ  

       3.24 นางสีฟา  วฒุ ิ คร ู     กรรมการ และเลขานกุาร 

       3.25 นายนพดล  สังขนอย  พนกังานราชการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

          

ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงต้ัง  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ  เครงครัดตอระเบียบวินัย และมีความบริสุทธิ์

ยุติธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

 

 

ส่ัง    ณ  วันท่ี  10    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2558 

 

 

 

( นายสุภาพ   มณีรตัน ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาํแพงเพชร 
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