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คำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก
ที่ 260 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝึกทักษะและเตรียมควำมพร้อมนักเรียน นักศึกษำ เพื่อเข้ำร่วมแข่งขัน
งำนประชุมวิชำกำร องค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระดับภำค ภำคเหนือ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
----------------------------------------ตำมที่องค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ระดับชำติ ได้รับอนุมัติให้จัดงำนกำรประชุมวิชำกำร องค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระดับภำค ภำคเหนือ ครั้งที่
40 ระหว่ำงวันที่ 26 – 30 พฤศจิกำยน 2561 ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบูรณ์ แล้วนั้น
เพื่อให้กำรเตรียมกำรฝึกทักษะแก่สมำชิกในทุกๆ ด้ำนเกิดควำมพร้อมและเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนกำรจัดงำนและ
ให้กำรจัดงำนดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
พ.ศ. 2552 ข้อ 23, 42 และข้อ 48 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝึกทักษะและเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน
นักศึกษำ เพื่อเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำร องค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่ง ประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระดับภำค ภำคเหนือ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นำยวันชัย
1.2 นำยอดิธร
1.3 นำงสุดำรัตน์
1.4 นำยณรงค์
1.4 นำงสำวชลธิชำ
1.5 นำงสำวศรีสมร
1.6 นำงละมุล
1.7 นำงสำวอรทัย

โตมี
สังฆจันทร์
วัฒนธัญญกรรม
นันต๊ะจันทร์
วณิศิริ
ทวีโชคชำญชัย
รื่นรวย
ลังกำกำศ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรรมกำร
รองประธำนกรรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้าที่ กำหนดขอบเขต สนับสนุน ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกในกำรฝึกทักษะและเตรียม
ควำมพร้อมแก่คณะกรรมกำรฝึกทักษะให้กับฝ่ำยต่ำงๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรค ให้กิจกรรมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการดาเนินงานและประสานงาน
2.1 นำยอดิธร
สังฆจันทร์
2.2 นำงสุดำรัตน์
วัฒนธัญญกรรม
2.3 นำงสำวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
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2.4 นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
กรรมกำร
2.5 นำยโชติกร
ทำหะพรหม
กรรมกำร
2.6 นำยสุรสิทธิ์
แจ่มใส
กรรมกำร
2.7 นำงนงลักษณ์
ทำสี
กรรมกำร
2.8 ว่ำที่ ร.ต.หญิง กัญญำ
แสงสุขศรี
กรรมกำร
2.9 นำงสำวจันทกำนต์
เอี่ยมสำอำงค์
กรรมกำร
2.10 นำยชยันต์
วรำโภค
กรรมกำร
2.10 นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
กรรมกำร
2.13 นำงสำวจำรุวรรณ
อุปะกำระ
กรรมกำร
2.11 นำงละมุล
รื่นรวย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.12 นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมและฝึกทักษะ
แก่สมำชิก อกท.
2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์
3. แจ้งกำหนดกำรจัดงำนและกติกำในกำรแข่งขันงำนประชุมวิชำกำร อกท.ระดับภำค ภำคเหนือ
4. ดูแลแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกทักษะ
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรมอบหมำย
3. คณะกรรมการฝึกทักษะ สัมมนา วิจัย และนิทรรศการ
นำงสุดำรัตน์ วัฒนธัญญกรรม ครู คศ. 2 ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ประธำนกรรมกำร
3.1 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์
ทักษะพืชผัก
นำงนำตยำ
ปำณพิมลวัฒน์
ทักษะพืชไร่
นำงนำตยำ
ปำณพิมลวัฒน์
ทักษะไม้ผล
นำงสำวศศิกำนต์
แซ่กือ
ทักษะการเพาะเห็ด
นำงสำวศศิกำนต์
แซ่กือ
ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ
นำงชมพู่
ชัยวร
3.2 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์
ทักษะไก่ไข่
นำยณรงค์
นันต๊ะจันทร์
ทักษะสุกร
นำยสุรสิทธิ์
แจ่มใส
ทักษะโคเนื้อ
นำยณรงค์
นันต๊ะจันทร์
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ทักษะโคนม
นำยณรงค์
นันต๊ะจันทร์
ทักษะการผสมเทียมโค
นำยนริศ
ปำณพิมลวัฒน์
3.3 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร
ทักษะช่างก่อสร้าง
นำยโชติกร
ทำหะพรหม
นำยเอกชัย
กองทอง
ทักษะช่างยนต์
นำยโชติกร
ทำหะพรหม
นำยเอกชัย
กองทอง
ทักษะช่างเชื่อม
นำยโชติกร
ทำหะพรหม
นำยเอกชัย
กองทอง
ทักษะแทรกเตอร์ล้อยาง
นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
นำยโชติกร
ทำหะพรหม
ทักษะช่างไฟฟ้า
นำยโชติกร
ทำหะพรหม
นำยเอกชัย
กองทอง
ทักษะช่างสารวจ
นำยโชติกร
ทำหะพรหม
นำยเอกชัย
กองทอง
3.4 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาประมง
ทักษะเพาะและขยายพันธุ์ปลา
นำยนริศ
ปำณพิมลวัฒน์
ทักษะพื้นฐานทางการประมง
นำยนริศ
ปำณพิมลวัฒน์
ทักษะวิเคราะห์คุณภาพน้า
นำงสำวหฤทัย
ศิระวงษ์
3.5 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ทักษะผลิตลูกชิ้นไก่
นำงสำวจันทกำนต์
เอี่ยมสำอำงค์
ทักษะการผลิตไส้กรอกไก่
นำงสำวจันทกำนต์
เอี่ยมสำอำงค์
ทักษะการผลิตน้าผักผลไม้
นำงสำวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
ทักษะการผลิตน้านมจากพืช
นำงสำวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
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3.6 คณะกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
นำยชยันต์
วรำโภค
ทักษะตารางคานวณ
นำงสุณี
แจ่มใส
ทักษะสร้างและเสนอผลงาน
นำยชยันต์
วรำโภค
ทักษะการเขียนและนาเสนอแผนธุรกิจ
นำงละมุล
รื่นรวย
ทักษะบัญชีฟาร์มด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
นำงละมุล
รื่นรวย
ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
นำงสุณี
แจ่มใส
3.7 คณะกรรมการฝึกทักษะสาขาศิลปะเกษตร
ทักษะการจัดสวนย่อม
นำยมนตรี
รื่นรวย
ทักษะการจัดสวนถาด
นำยมนตรี
รื่นรวย
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส
นำยมนตรี
รื่นรวย
ทักษะการจัดสวนตู้ปลา
นำยมนตรี
รื่นรวย
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก
นำยมนตรี
รื่นรวย
ทักษะการจัดดอกไม้
นำยมนตรี
รื่นรวย
ทักษะศิลปะประดิษฐ์
นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
3.8 คณะกรรมการฝึกทักษะสาขาพื้นฐาน
ทักษะพูดในที่ชุมชน
นำงนงลักษณ์
ทำสี
ทักษะสาธิตวิชาชีพ
นำงนงลักษณ์
ทำสี
ทักษะพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ
นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
Miss Mya Yum Hlwar
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3.9 คณะกรรมการฝึกทักษะสัมมนาทางวิชาการ
1 กลุ่มวิชาชีพเกษตร
สาขาพืชศาสตร์
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัญญำ แสงสุขศรี
สาขาสัตวศาสตร์
นำยสุรสิทธิ์
แจ่มใส
สาขาประมง
- นำยนริศ
ปำณพิมลวัฒน์
สาขาบริหารธุรกิจ
- นำงละมุล
รื่นรวย
- นำยชยันต์
วรำโภค
สาขาอื่นๆ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เกษตรผสมผสาน, ช่างกลเกษตร)
- นำงสำวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
- นำงสำวจันทกำนต์
เอี่ยมสำอำงค์
- นำงสำวจำรุวรรณ
อุปกำระ
2. คณะกรรมการฝึกทักษะประเภททดลองวิจัย
สาขาพืชศาสตร์
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัญญำ แสงสุขศรี
สาขาสัตวศาสตร์
นำยนริศ
ปำณพิมลวัฒน์
ประเภทวิจัยครู
3.10 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
- นำยมนตรี
รื่นรวย
- นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
- นำงสำวผ่องพรรณ
ธุวังควัฒน์
- ว่ำที่ ร.ต.หญิง กัญญำ แสงสุขศรี
- นำยชยันต์
วรำโภค
- นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
- นำงละมุล
รื่นรวย
3.12 คณะกรรมการฝึกทักษะสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
- นำงสำวหฤทัย
ศิระวงษ์
- นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
3.13 คณะกรรมการฝึกทักษะการแสดงผลงานกิจกรรมดีเด่นของหน่วย อกท.
- นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
- นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
- นำงละมุล
รื่นรวย
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4 คณะกรรมการฝึกทักษะนันทนาการ และการแสดง
นำยอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ ประธำนกรรมกำร
4.1 กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชำย / หญิง
- นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
- นำงสำวนิศำชล
ตำลิน
- นำงนิ่มนวล
จันทะวงศ์
4.2 กำรแสดงนันทนำกำร
- นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
- นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
- นำงสำววำสนำ
อ่อนลำ
- นำงสำวนิศำชล
ตำลิน
- นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
- นำงสำวจันทกำนต์
เอี่ยมสำอำงค์
- Miss Mya Yum Hlwar
- นำงนิ่มนวล
จันทะวงค์
- นำงสำวศิรินภำ
ศรีวิใจ
4.3 กำรประกวดโคบำล / ขัวญใจ
- นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
- Miss Mya Yum Hlwar
- นำงสำวนิสำชล
ตำลิน
- นำงนิ่มนวล
จันทะวงค์
4.4 กำรประกวดส้มตำลีลำและไก่อบฟำง
- นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
- นำงสำงอรทัย
ลังกำกำศ
- นำงละมุล
รื่นรวย
- Miss Mya Yum Hlwar
4.5 กำรประกวด Miss FFT Recycle
- นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
- นำงสำวนิศำชล
ตำลิน
- นำงสำวศิรินภำ
ศรีวิใจ
4.6 คณะกรรมกำรฝึกกำรเตรียมควำมพร้อมร่วมกิจกรรมดีเด่น
- นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
- นำงละมุล
รื่นรวย
- นำงสำวจันทกำนต์
เอี่ยมสำอำงค์
- นำยชยันต์
วรำโภค
- นำงสำวอรทัย
ลังกำกำศ
- นำงสำวพำฝัน
อ่อนเฉวียง
- นำงสำวจำรุวรรณ
อุปะกำระ
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มีหน้าที่ 1. ประชุม สำงแผนกำรดำเนินงำน
2. ดำเนินกำรฝึกทักษะแก่สมำชิกเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งกำรประชุมวิชำกำรระดับภำค
3. ให้คำปรึกษำแนะนำกำรเสนอผลงำนของสมำชิกและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร
อำนวยกำรมอบหมำย
5. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
5.1 นำยณรงค์
นันต๊ะจันทร์
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำงสำวสุริย์ริสสำ
สีดำกุลฤทธิ์
กรรมกำร
5.3 นำยพนม
รำศีนิล
กรรมกำร
5.4 นำยทวิชำ
เฉียดแหลม
กรรมกำร
5.5 นำยณรงค์
กลิ้งสำด
กรรมกำร
5.6 นำงสำวศรีสมร
ทวีโชคชำญชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.7 นำยวิเชียร
เทือกต๊ะ
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. ประชุมวำงแผนกำหนดกำรใช้ยำนพำหนะ
2. อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดรถเพื่อเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรระดับภำค ภำคเหนือ
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรมอบหมำย
6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
6.1 นำยณรงค์
นันต๊ะจันทร์
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวหฤทัย
ศิระวงษ์
กรรมกำร
6.3 นำงนิ่มนวล
จันทะวงค์
กรรมกำร
6.4 นำงกชพร
พลูทอง
กรรมกำร
6.5 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกัญญำ
แสงสุขศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ๑. ประชุมวำงแผน ประสำนงำนจัดทำแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
๒. ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร
๓. จัดทำเอกสำรสรุปกำรประเมินผลกำรจัดงำนประชุมวิชำกำร เสนอต่อประธำนกรรมกำร
อำนวยกำร อกท. ระดับหน่วย และส่งเผยแพร่ไปยัง ทุกหน่วย ภำยหลังกำรจัดงำนเสร็จสิ้น
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เสียสละ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕61

(นำยวันชัย โตมี)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก

