คาสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ที่ 91/2559
เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบ
ประจาปี 2559
*******************************
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ในการจัดการอาชีวศึกษา
ในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิ ภ าคี ทั้ ง ในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ระยะสั้น และปริญญาตรี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริห ารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13 และข้อ 48 จึง มอบหมายหน้าที่ ให้ข้า ราชการครู และ
บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ ดังต่อไปนี้

งานฝ่ายวิชาการ
นางสุวิมล ปันนาง รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบในการควบคุมดูแล แผนกวิชา
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน งานวั ด ผลและประเมิ น ผล งานวิ ท ยบริ ก ารและห้ อ งสมุ ด
งานอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคี งานสื่อ การเรีย นการสอน โครงการอาชีว ศึก ษาเพื่อ การพั ฒนาชนบท
(อศ.กช.) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
- นางสุดารัตน์
- นางพชร
1. แผนกวิชา
1.1 สามัญสัมพันธ์
1. นางนงลักษณ์
2. นางสุดารัตน์
3. นายธนภัทร์
4. นางสาวหฤทัย
5. นางสาวอรทัย
6. นางสาวพาฝัน

วัฒนธัญญกรรม
สังฆจันทร์

ทาสี
วัฒนธัญญกรรม
พูลศิริ
ศิระวงษ์
ลังกากาศ
อ่อนเฉวียง

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ
ธุรการ ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าแผนกวิชา
รองหัวหน้าแผนกวิชา

1.2/อุตสาหกรรม...
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1.2 อุตสาหกรรมเกษตร
1. นางสาวผ่องพรรณ
2. นางสาวจันทกานต์
3. นางสาวจารุวรรณ

ธุวังควัฒน์
เอี่ยมสาอางค์
อุปการะ

หัวหน้าแผนกวิชา
รองหัวหน้าแผนกวิชา

1.3 ช่างกลเกษตร
1. นายโชติกร
2. นางสาวศรีสมร
3. นายเอกชัย

ทาหะพรหม
ทวีโชคชาญชัย
กองทอง

หัวหน้าแผนกวิชา
รองหัวหน้าแผนกวิชา

1.4 พืชศาสตร์
1. นายมนตรี
2. นางสุมิตรา
3. นายชูชาติ
4. นางชมพู่
5. นายดวงคา
6. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา
7. นางสาวอมรรักษ์
8. นายอดิธร
9. นางนาตยา

รื่นรวย
วาดวิจิตร
สุนทรอินทร์
ชัยวร
ชัยวร
แสงสุขศรี
ติง
สังฆจันทร์
ปาณพิมลวัฒน์

หัวหน้าแผนกวิชา/แผนกเทคโนโลยีภูมิทัศน์
รองหัวหน้าแผนกวิชา/แผนกพืชผัก
แผนกไม้ผล
แผนกพืชไร้ดินและไม้ดอก
แผนกไม้ประดับ/เรือนเพาะชา
แผนกพืชไร่
แผนกพืชไร่
แผนกเพาะเห็ด
แผนกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1.5 สัตวศาสตร์
1. นายสุรสิทธิ์
2. นายนริศ

แจ่มใส
ปาณพิมลวัฒน์

หัวหน้าแผนกวิชา/แผนกสุกร
รองหัวหน้าแผนกวิชา/แผนกโคนม/
แผนกประมง
แผนกโคเนื้อ

3. นายณรงค์
4. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
1.6 ธุรกิจเกษตร
1. นางละมุล
2. นางสุณี
3. นางสุปัญญา
4. นายชยันต์
5. นางกนกวรรณ
6. นางสาวจันทร์จิรา

นันต๊ะจันทร์
โชติคุต
รื่นรวย
แจ่มใส
ทาหะพรหม
วราโภค
หาญกาธร
แซ่ย่าง

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม/แผนกสัตว์ปีก

หัวหน้าแผนกวิชา
รองหัวหน้าแผนกวิชา
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2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1. นางสาวพาฝัน
2. นางสาวอรทัย
3. นางสาวอมรรักษ์
4. นางพชร

นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์
อ่อนเฉวียง
ลังกากาศ
ติง
สังฆจันทร์

3. งานวัดผลและประเมินผล นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
1. นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
2. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
3. นางสาวอมรรักษ์
ติง
4. นางพชร
สังฆจันทร์
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
4.1 งานห้องสมุด
1. นางสาวอมรรักษ์
ติง
2. นางสาวศิรินภา
ศิวิใจ

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางละมุล รื่นรวย
1. นายมนตรี
รื่นรวย
2. นายโชติกร
ทาหะพรหม
3. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
4. นางนงลักษณ์
ทาสี
5. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
7. นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง
8. นางสาววาสนา
อ่อนลา
9. นายชยันต์
วราโภค
10. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
โชติคุต

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6. งานสื่อการเรียนการสอน นางสาวอรทัย ลังกากาศ
1. นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
2. นายชยันต์
วราโภค
3. นางสาวอมรรักษ์
ติง

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
1. นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
2. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
3. นายดวงคา
ชัยวร
4. นายเอกชัย
กองทอง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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8. งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. นายองอาจ
2. นายณรงค์
3. นายชูชาติ
4. นายสุรสิทธิ์
5. นายนริศ
6. นางนงลักษณ์
7. นางละมุล
8. นางสาวหฤทัย
9. นางสาวพาฝัน
10. นางพชร

นางสุวิมล ปันนาง
อ่าพุธ
นันต๊ะจันทร์
สุนทรอินทร์
แจ่มใส
ปาณพิมลวัฒน์
ทาสี
รื่นรวย
ศิระวงษ์
อ่อนเฉวียง
สังฆจันทร์

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายองอาจ อ่ าพุ ธ รองผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ต าก ท าหน้ า ที่
รองผู้ อ านวยการ ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
- นายธนภัทร์
- นางจรรยา
1. งานบริหารงานทั่วไป

พูลศิริ
นันต๊ะจันทร์

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร
ธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์

ทาหน้าที่หัวหน้างาน

1.1 งานสารบรรณ
1. นางสาวจันทกานต์
2. นางสาวจารุวรรณ
3. นางจรรยา

เอี่ยมสาอางค์
อุปการะ
นันต๊ะจันทร์

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.2 งานเอกสารการพิมพ์
1. นางจรรยา
2. นางสารภี

นันต๊ะจันทร์
บัวเขียว

หัวหน้า
กรรมการและเลขานุการ

1.3 งานเลขานุการ ฝ่ายบริหาร
1. นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์
2. นางสาวนิศาชล
ตาลิน
3. นางวาสนา
อ่อนลา

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/2. งานบุคลากร...
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2. งานบุคลากร นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
- นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการและเลขานุการ

3. งานการเงิน

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
งานการเงิน/กรรมการ
งานการเงิน/กรรมการ
งานการเงิน/กรรมการและเลขานุการ

นางสุปัญญา ทาหะพรหม
1. นางกนกวรรณ
หาญกาธร
2. นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง
3. นางสาววาสนา
อ่อนลา

3.1 กรรมการเก็บรักษาและควบคุมใบเสร็จรับเงินของวิทยาลัยฯ
1. นางสุปัญญา
ทาหะพรหม
หัวหน้า
2. นางกนกวรรณ
หาญกาธร
กรรมการ
3. นางสาววาสนา
อ่อนลา
กรรมการและเลขานุการ
3.2 กรรมการรับและนาเงินส่งคลังจังหวัดตากและส่งเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขาตาก
1. นางสุปัญญา
ทาหะพรหม
หัวหน้า
2. นางกนกวรรณ
หาญกาธร
กรรมการ
3. นางสาววาสนา
อ่อนลา
กรรมการและเลขานุการ
3.3 กรรมการเก็บรักษาเงินของวิทยาลัยฯ
1. นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
2. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
3. นางสุดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
4. นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
5. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
6. นายธนภัทร์
พูลศิริ

ถือกุญแจเซฟใน
(สารอง)
รหัสเซฟ
(สารอง)
ถือกุญแจเซฟนอก
(สารอง)

3.4 ผู้ตรวจสอบตามระเบียบเก็บรักษาเงิน
- นายองอาจ
อ่าพุธ

หัวหน้า

4. งานการบัญชี นางสาวสุริย์ริสสา
- นางสาวนิศาชล

สีดากุลฤทธิ์
ตาลิน

5. งานพัสดุ นายธนภัทร์ พูลศิริ
5.1 งานพัสดุ
1. นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์
2. นางสาวนิศาชล
ตาลิน
3. นายทวิชา
เฉียดแหลม

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
งานบัญชี/กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/5.2 หัวหน้าหน่วย...
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5.2 หัวหน้าหน่วยเบิก
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเอกชัย
กองทอง
นางสุณี
แจ่มใส
นายอดิธร
สังฆจันทร์
นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง
นางสุมิตรา
วาดวิจิตร
นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
นางสุปัญญา ทาหะพรหม
นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
นางสาวอรทัย
ลังกากาศ

5.3 งานยานพาหนะ
1. นายธนภัทร์
2. นายโชติกร
3. นายเอกชัย
4. นายทวิชา

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พูลศิริ
ทาหะพรหม
กองทอง
เฉียดแหลม

6. งานอาคารสถานที่ นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส
1. นายจรูญ เครือเถื่อน
2. นายปรีดา แก้วประดิษฐ์
3. นางสารภี บัวเขียว
4. นายทวิชา เฉียดแหลม
5. นางกชพร พลูทอง
6. นายสมพงษ์ ศิวิใจ
7. นายสมปอง เครือปู่
8. นายประมวล รอดคุ้ม

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. งานทะเบียน นางนงลักษณ์ ทาสี
- นางพชร
สังฆจันทร์

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการและเลขานุการ

8. งานประชาสัมพันธ์ นางละมุล รื่นรวย
1. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
2. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
3. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
4. นางสาวอมรรักษ์
ติง
5. นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง
6. นายชยันต์
วราโภค

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/งานฝ่ายแผนงาน…
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งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายณรงค์ นัน ต๊ะจั นทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้ าที่ร องผู้ อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ งานความ
ร่วมมือ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริม
ผลิ ต ผล การค้ า และประกอบธุ ร กิ จ งานฟาร์ ม และโรงงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย ดังนี้
- นางสุณี
แจ่มใส
- นางนิม่ นวล จันทะวงค์

ผ้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ธุรการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1. งานวางแผนและงบประมาณ นางสุณี แจ่มใส
- นางนิ่มนวล จันทะวงค์

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการและเลขานุการ

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายชยันต์ วราโภค
1. นางสาวอมรรักษ์
ติง
2. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. งานความร่วมมือ นายสุรสิทธิ์
1. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
2. นางสาวพาฝัน

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แจ่มใส
โชติคุต
อ่อนเฉวียง

4. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี ทาหน้าที่หัวหน้างาน
1. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
กรรมการ
2. นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี ทาหน้าที่หัวหน้างาน
1. นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
2. นางชมพู่
ชัยวร
กรรมการ
3. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
กรรมการ
4. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
กรรมการ
5. นางนิ่มนวล
จันทะวงค์
กรรมการและเลขานุการ
6. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ นางชมพู่ ชัยวร ทาหน้าที่หัวหน้างาน
1. นางสาวศิรินภา
ศิวิใจ
กรรมการและเลขานุการ
2. นางนิ่มนวล
จันทะวงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/6.1 คณะกรรมการ...
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6.1 คณะกรรมการกาหนดราคาผลิตผลเพื่อจาหน่าย
1. นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
2. นายชูชาติ สุนทรอินทร์
3. นางชมพู่
ชัยวร
7. งานฟาร์มและโรงงาน

นายณรงค์

นันต๊ะจันทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่หัวหน้างาน

7.1 งานฟาร์มสัตว์

1. นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
2. นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส
3. นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
4. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ โชติคุต

7.2 งานฟาร์มพืช

1. นายชูชาติ สุนทรอินทร์ ฟาร์มไม้ผล
2. นายดวงคา ชัยวร
ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ
3. นางสุมิตรา วาดวิจิตร
ฟาร์มพืชผัก
4. นางชมพู่
ชัยวร
ฟาร์มพืชไร้ดิน
5. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี ฟาร์มพืชไร่
6. นายอดิธร สังฆจันทร์
ฟาร์มเห็ด
7. นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8. นางสาวอมรรักษ์ ติง
ฟาร์มพืชไร่

7.3 งานฟาร์มแทรกเตอร์ 1. นายโชติกร
2. นางสาวศรีสมร
3. นายเอกชัย
8. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
1. นายองอาจ
2. นายณรงค์
3. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
4. นางสาวหฤทัย
5. นางจารุวรรณ
6. นางชมพู่
7. นายเอกชัย
8. นางพชร

อ่าพุธ
นันต๊ะจันทร์
โชติคุต
ศิระวงษ์
อุปการะ
ชัยวร
กองทอง
สังฆจันทร์

ฟาร์มโคเนื้อ
ฟาร์มสุกร/แกะ
ฟาร์มโคนม/ฟาร์มประมง
ฟาร์มสัตว์ปีก

ทาหะพรหม หัวหน้า
ทวีโชคชาญชัย กรรมการ
กองทอง
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ที่ปรึกษาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ผู้จัดการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
กรรมการฝ่าย Q.C. โรงงานและพัสดุ
กรรมการฝ่าย Q.C. โรงงานและพัสดุ
กรรมการจาหน่ายผลผลิต
กรรมการฝ่ายดูแลเครื่องกล
เจ้าหน้าที่บัญชีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
/9.โครงการศูนย์...
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9. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
1. นางละมุล
2. นายมนตรี
3. นายโชติกร
4. นางนงลักษณ์
5. นายสุรสิทธิ์
6. นางสาวผ่องพรรณ
7. นางสาวจันทร์จิรา
8. นางนิ่มนวล
9. นางสาววาสนา

รื่นรวย
รื่นรวย
ทาหะพรหม
ทาสี
แจ่มใส
ธุวังควัฒน์
แซ่ย่าง
จันทะวงค์
อ่อนลา

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชูชาติ สุนทรอินทร์ ครู คศ. ๓ ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา รับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
- นายดวงคา
- นางกชพร

ชัยวร
พลูทอง

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายอดิธร สังฆจันทร์

ทาหน้าที่หัวหน้างาน

1.1 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
1. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
2. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
โชติคุต
3. นางสาวอมรรักษ์
ติง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.2 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
1. นายโชติกร
2. นายอดิธร
3. นางสุดารัตน์
4. นางสาวศรีสมร
5. นางสาวจันทกานต์
6. นางสาวอรทัย
7. นางสาวพาฝัน

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทาหะพรหม
สังฆจันทร์
วัฒนธัญญกรรม
ทวีโชคชาญชัย
เอี่ยมสาอางค์
ลังกากาศ
อ่อนเฉวียง

/1.3 กิจกรรม...
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1.3 กิจกรรมวันสาคัญของชาติ
1. นางสุดารัตน์
2. นายอดิธร
3. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
4. นางสาวพาฝัน
5. นายชานาญ
6. นางกชพร

ศาสน์ กษัตริย์
วัฒนธัญญกรรม
สังฆจันทร์
โชติคุต
อ่อนเฉวียง
รัตนศรีโสภา
พลูทอง

1.4 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
2. นายโชติกร
ทาหะพรหม
3. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
4. นายเอกชัย
กองทอง
5. นางละมุล
รื่นรวย
6. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
7. นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
8. นางสาวอมรรักษ์
ติง
9. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
โชติคุต
10. นายชานาญ
รัตนศรีโสภา
11. นางกชพร
พลูทอง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้า
กิจกรรมกีฬา/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ
กิจกรรมนันทนาการ/กรรมการ

1.5 กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก
2. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
โชติคุต
ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท. หน่วยตาก
3. นางละมุล
รื่นรวย
ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก
4. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก
5. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก
6. นางสาวอมรรักษ์
ติง
ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก
7. ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก
2. งานครูที่ปรึกษา นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์
1. ครูที่ปรึกษาทุกคน
2. นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม
3. นางกชพร พลูทอง

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/3. งานปกครอง...

11
3. งานปกครอง
นายดวงคา
3.1 คณะกรรมการปกครอง
1. นายดวงคา
2. นางชมพู่
3. นายโชติกร
4. นางสาวผ่องพรรณ
5. นางสาวศรีสมร
6. นางสุณี
7. ครูที่ปรึกษาทุกคน
8. นายนริศ
9. นางสุดารัตน์
10. นายชานาญ
11. นางกชพร
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ชัยวร

ทาหน้าที่หัวหน้างาน

ชัยวร
ชัยวร
ทาหะพรหม
ธุวังควัฒน์
ทวีโชคชาญชัย
แจ่มใส

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ปาณพิมลวัฒน์
วัฒนธัญญกรรม
รัตนศรีโสภา
พลูทอง

นายเอกชัย กองทอง ทาหน้าที่หัวหน้างาน

4.1 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1. นายเอกชัย
กองทอง
2. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
3. นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
4. นางนงลักษณ์
ทาสี
5. นางละมุล
รื่นรวย
6. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
7. นางนาตยา
ปาณพิมลวัฒน์
8. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
9. นายชยันต์
วราโภค
10. นางสาวศิรินภา
ศิวิใจ
11. นางกชพร
พลูทอง
12. นายชานาญ
รัตนศรีโสภา

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.2 งานพิจารณาทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
1. นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
กรรมการ
2. นายนริศ
ปาณพิมลวัฒน์
กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
กรรมการ
4. นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการ
5. นางชมพู่
ชัยวร
กรรมการ
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6. นางสาวศรีสมร
7. นางสุมิตรา

ทวีโชคชาญชัย
วาดวิจิตร

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4.3 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
1. นางสุมิตรา
วาดวิจิตร
หัวหน้า
2. นางนาตยา
ปาณพิมลวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
5. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นายอดิธร สังฆจันทร์
1. นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
2. นางชมพู่
ชัยวร
3. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
4. นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง
5. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
โชติคุต
6. นายชานาญ
รัตนศรีโสภา
7. นางกชพร
พลูทอง

ทาหน้าที่หัวหน้างาน
หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.1 โรงครัวโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
ทาหน้าที่หัวหน้างาน
ฝ่ายจัดซื้อวัสดุ
1. นางสาวผ่องพรรณ
2. นางสาวจารุวรรณ
3. นางสาวจันทร์จิรา
ฝ่ายตรวจรับ
1. นางสาวศรีสมร
2. นางสาวอรทัย
3. นายก อ.ก.ท.
4. รองนายก อ.ก.ท.
5. นางสาวอมรรักษ์

ธุวังควัฒน์
อุปการะ
แซ่ย่าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทวีโชคชาญชัย
ลังกากาศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ติง

เจ้าหน้าที่การเงิน
- นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์

กรรมการ

เจ้าหน้าที่บัญชี
- นางพชร สังฆจันทร์

กรรมการ
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6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส ทาหน้าที่หัวหน้างาน
6.1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น/ฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
1. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
หัวหน้า
2. นายชูชาติ
สุนทรอินทร์
กรรมการ
3. นายโชติกร
ทาหะพรหม
กรรมการ
4. นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการ
5. นายเอกชัย
กองทอง
กรรมการ
6. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
กรรมการ
7. นางละมุล
รื่นรวย
กรรมการ
8. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ
โชติคุต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางกชพร
พลูทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.2 โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ
1. นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์
2. นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
3. หัวหน้าแผนกทุกแผนก
4. นางสาวจารุวรรณ อุปการะ
5. นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
6. นางกชพร
พลูทอง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.3 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
1. นายโชติกร
ทาหะพรหม
2. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
3. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย
4. นายเอกชัย
กองทอง
5. นางสาวาสนา
อ่อนลา
6. นางกชพร
พลูทอง

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.4 กิจกรรมต่อต้านสารเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
1. คณะกรรมการต่อต้านสารเสพติด/กิจกรรมป้องกันเอดส์
1.1 นายชูชาติ
สุนทรอินทร์ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการ
1.3 ครูที่ปรึกษาทุกคน
กรรมการ
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1.4 ครูพี่เลี้ยงบ้านพักหอพัก
1.5 นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
1.6 นายชานาญ
รัตนศรีโสภา
1.7 นางกชพร
พลูทอง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี

หัวหน้า

ประเภทที่ 1 การดาเนินงานภายในวิทยาลัย (แปลงสาธิต)
ผู้รับผิดชอบ 1. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้า
2. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย กรรมการและเลขานุการ
ประเภทที่ 2 วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น
ผู้รับผิดชอบ 1. นายชูชาติ สุนทรอินทร์
2. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี

หัวหน้า
กรรมการและเลขานุการ

ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันนาไปใช้และขยายผลดีเด่น
ผู้รับผิดชอบ 1. นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์
หัวหน้า
2. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
กรรมการและเลขานุการ
ประเภทที่ 4 ราษฎรที่นาความรู้จากวิทยาลัยนาไปใช้และขยายผลดีเด่น
ผู้รับผิดชอบ 1. นายชูชาติ สุนทรอินทร์
หัวหน้า
2. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
กรรมการและเลขานุการ
ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ไดรับความรู้จากวิทยาลัยนาไปใช้และขยายผลดีเด่น
ผู้รับผิดชอบ 1. นายสุรสิทธิ์
แจ่มใส
หัวหน้า
2. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
กรรมการและเลขานุการ
ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม
ผู้รับผิดชอบ 1. นายนริศ ปาณพิมลวัฒน์
หัวหน้า
2. นายชูชาติ สุนทรอินทร์
กรรมการ
3. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
กรรมการและเลขานุการ
ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
2. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
3. นางสาวอรทัย ลังกากาศ

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถี
ผู้รับผิดชอบ 1. ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี
หัวหน้า
2. นางสาวศรีสมร
ทวีโชคชาญชัย กรรมการ
3. นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการและเลขานุการ
ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ. 2552 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายนิมิตร อาศัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

