
 
 
 
 

ค ำส่ังวทิยำลยัอำชีวศึกษำเทคนิคธุรกจิสว่ำงแดนดิน 
ที ่          / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำทีเ่ตรียมควำมพร้อมป้องกนัเช้ือโควิด-19 ในสถำนศึกษำ  
______________________________________________ 

ดว้ย วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน เป็นวิทยาลยัสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัสกลนครได้
จดัเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฎบิัติหน้ำทีเ่ตรียมควำมพร้อม
ป้องกนัเช้ือโควดิ-19 ในสถำนศึกษำ   เพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุผลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งครู/บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

 ๑.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้วชิาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๑.๔ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี               กรรมการ   
 ๑.๖ นางสาวมทักานต ์  ศรีสุทธ์ิ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ให้ค  าปรึกษา อ านวยความสะดวก ใหค้  าแนะน า สนบัสนุนเก่ียวกบัการด าเนินงานให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/๒.คณะกรรมกำร 
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-๒- 
๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 ๒.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัฝ่ายหนา้วชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๒.๔ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๒.๖ วา่ท่ีร้อยตรี ยอด  เมืองมุงคุณ     กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์ิ     กรรมการ 
 ๒.๘ นายยทุธจกัร ศรีสันทศั     กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวกมลชนก  ผาลลาพงั     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๐ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

มีหน้ำที ่  ๑. จดัท าร่างค าสั่งเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๒. จดัท าจุดตรวจคดักรอง 
  ๓. จดัท าเอกสาร ป้าย 
  ๔. ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม 
  ๕. ประสานงานกบัทอ้งถ่ิน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ๖. เตรียมความพร้อมนกัเรียน 
  ๗. ประสานงานทุกฝ่าย 
  ๗.  อ านวยความสะดวกใหก้บัคณะท างานทุกฝ่าย 
  ๘. สรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่ม เสนอผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
 
 
 

/๓.คณะกรรมกำรดูแล 
 
 
 
 



-๓- 
๓.คณะกรรมกำรดูแล   ควบคุม  ก ำกบัและคัดกรองนักเรียน  

 ๓.๑  นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิากร รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓  นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๓.๔  นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๓.๖ นายศราวธุ     แขง็แรง     กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวกมลชนก  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๓.๘ นายจ ารัส  สีวฤิทธ์ิ      กรรมการ 
 ๓.๙  วา่ท่ีร้อยตรียอด  เมืองมุงคุณ     กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๑๐  นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่  ๑. ก ากบั ควบคุมและคดักรองประวติัผูท่ี้เขา้มายงัสถานศึกษา 
  ๒. ก ากบั ดูแลนกัเรียนตลอดการ (ตามตารางเวร) 
  ๓. ก ากบั ดูแลนกัเรียนเขา้ออกนกัเรียนแยกชาย-หญิง 
  ๔. ควบคุม ดูแลสัมภาระ การทานอาหาร ตรวจคดักรองสอบประวติั 
  ๕. ด าเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารคดักรอง เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทกึภำพ 
 ๔.๑  นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์ิ     กรรมการ 
 ๔.๕ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖  นางสาวกมลชน  ผาลลาพงั     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ๑. บนัทึกภาพตลอดการจดักิจกรรม 
  ๒.รวบรวมไฟลภ์าพมอบให้คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อสรุปและรายงานผล 
 
 
 

 
 



-๔- 
 

๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำลเบือ้งต้น 
 ๕.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   ฝ่ายการเงิน  กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวกมลชนก  ผาลลาพงั     กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๘ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ๑. จดัเตรียมยาเพื่อการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
   ๒.ปฐมพยาบาล ใหก้ารรักษานกัเรียนท่ีเจบ็ป่วยแจง้โรงพยาบาลใกลเ้คียงในรายท่ีอาการหนกั 
๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๒.๑ นายศุภชยั  แจง้สุข   ผูรั้บใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายเจษฎา  อุปชา   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางอญัชลี  แจง้สุข   หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
 ๒.๔ นายสมมนสั  ผาลลาพงั     กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวณฐันพิน  ธงศรี     กรรมการ 
 ๒.๖ วา่ท่ีร้อยตรี ยอด  เมืองมุงคุณ     กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวมทักานต ์ ศรีสุทธ์ิ     กรรมการ 
              ๒.๑๐ นางสาวอภิรดี  ศรีหานอก     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่ ๑. จดัเตรียมแบบประเมินผล เพื่อประเมินผลการด าเนินงานจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
  ๒.สรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน 
 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ความรับผดิชอบและเอาใจใส่ เพื่อใหง้าน
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
 สั่ง ณ วนัท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                         ลงช่ือ                    ศุภชยั  แจง้สุข 
                                                                                            (    นายศุภชยั        แจง้สุข) 

                                            ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน     
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