
 
ค าส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ท่ี ๑๐๒ /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
----------------------------------------- 

 

 ด้วยงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน – นักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๔๘ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตาก ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายนิมิตร  อาศัย        ประธานกรรมการ 
 ๑.๒นางสุวิมล  ปันนาง   รองประธานกรรรมการ 
 ๑.๓ นายองอาจ  อ่ าพุธ   กรรมการ 
 ๑.๔ นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 

๑.๕ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นายอดิธร  สังฆจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามก าหนด 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน 
 ๒.๑ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายมนตรี  รื่นรวย   กรรมการ 
 ๒.๓  นางชมพู่  ชัยวร   กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  กรรมการ 

๒.๔ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
๒.๖   นายสุรสิทธิ์ แจ่มใส   กรรมการ 
๒.๗  นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
๒.๘   นางสุดารัตน์ วัฒนธญัญกรรม  กรรมการ 
๒.๙  นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการ 
๒.๑๐ นายเอกชัย กองทอง   กรรมการ 
๒.๑๑ นายชยันต์  วราโภค   กรรมการ 
๒.๑๒ นายอดิธร  สังฆจันทร์  กรรมการและเลขานุการ   



๒ 
 

๒.๑๓ นางกชพร  พลูทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่ ๑. เสนอโครงการและด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

    การเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 ๒.ติดต่อประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. จัดท าตารางการอบรม 
 ๔. จัดท าเอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
๓.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๓.๑ นายองอาจ  อ่ าพุธ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  กรรมการ 
 ๓.๓ นายเงิน  บัวเขียว   กรรมการ 
 ๓.๔ นายสีนวน  สรรพค้า   กรรมการ 
 ๓.๕ นายสมพงษ์  ศิวิใจ   กรรมการ 
 ๓.๖ นายช านาญ  รัตนศรีโสภา  กรรมการ 
 ๓.๗ นางสมปอง  เครือปู่   กรรมการ 
 ๓.๘ นายปรีดา  แก้วประดิษฐ์  กรรมการ 
 ๓.๙ นายสารวิน  จินนา   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางกชพร  พลูทอง   กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายอดิธร  สังฆจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๒ นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๓ นายณรงค์  กล้ิงสาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๔ นายประมวล รอดคุ้ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑.จัดเตรียมสถานท่ีอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้และ 
     การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 ๒.จัดเตรียมสถานท่ีอาคารศูนย์เรียนรวม ท าความสะอาดอาคารและห้องน้ า 
 ๓.จัดเวที,ป้ายจัดงานและตกแต่งสถานท่ี 
 ๕.อ านวยความสะดวกในการอบรม 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการด าเนินรายการและต้อนรับประสานงานวิทยากร 
 ๔.๑ นางละมุล  รื่นรวย   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑.พิธีกรด าเนินการ 
  ๒.ต้อนรับและประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสต ทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ 
 ๕.๑ นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางสาวอมรรักษ ์ ติง   กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
 ๕.๔ ว่าท่ีร.ต.ณัฐวุฒิ โชติคุต   กรรมการ 
 ๕.๕นางสาวอรทัย ลังกากาศ  กรรมการและเลขานุการ 

๕.๖ นายประมวล รอดคุ้ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑.จัดส่ือ โสต ทัศนูปกรณ์สนับสนุนการอบรม 
  ๒. อ านวยความสะดวกระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง 
  ๓. อ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือ โสต ทัศนูปกรณ์ สนับสนุนในการอบรม 
  ๔. ท าการบันทึกภาพทุกกิจกรรม 
  ๕. จัดท าภาพใช้ในการสรุปรายงานประเมินผล 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๖.๑ นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน ์  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสมปอง  เครือปู่   กรรมการ 
๖.๓ นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์  กรรมการ 
๖.๔ นางนิ่มนวล  จันทวงศ์   กรรมการ 
๖.๕ นางสารภี  บัวเขียว   กรรมการ 
๖.๖ นางกชพร  พลูทอง   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
๖.๘ นางพชร  สังฆจันทร์  กรรมการ 
๖.๙ นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
๖.๑๐ นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์  กรรมการและเลขานุการ  
๖.๑๒ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๑๓ นางกนกวรรณ หาญก าธร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประกอบอาหารและเครื่องด่ืม อาหารว่างผู้ร่วมงานและนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด  
 ให้เพียงพอในระหว่างการอบรม 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและสถิติ 
 ๗.๑ นางสุวิมล  ปันนาง   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางนงลักษณ์ ทาสี   กรรมการ 

๗.๓ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
๗.๔ นางสุดารัตน์ วัฒนธญักรรม  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๕ นางพชร  สังฆจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมการอบรม  
 
 
 



๔ 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
 ๘.๑ นางสุปัญญา  ทาหะพรม  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 
 ๘.๓ นางกนกวรรณ หาญก าธร  กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง   กรรมการ 

๘.๖ นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 ๒. รายงานและสรุปยอดเงินท้ังหมด 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๙.๑ นายองอาจ  อ่ าพุธ   ประธานกรรมการ 

๙.๒ นายธนภัทร์  พูลศิริ   รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นายณรงค์  กล้ิงสาด   กรรมการ 
 ๙.๔ นายพนม  ราศีนิล   กรรมการ 

๙.๕ นายวิเชียร  เทือกต๊ะ   กรรมการ 
๙.๖ นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการและเลขานุการ 
๙.๗ นายทวิชา  เฉียดแหลม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะท่ีต้องใช้ในระหว่างการอบรม 
 
๑๐.คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
 ๑๐.๑ นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสารภี  บัวเขียว   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑. อ านวยความสะดวกและในด้านการเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
  ๒.พิมพ์เอกสารประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 
๑๑.คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล 
 ๑๑.๑ นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัญญา     แสงสุขศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.๓ นางสาวหฤทัย ศิระวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑.จัดท าแบบประเมิน 
  ๒.ด าเนินการประเมินผล 
  ๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ส่ัง ณ วันท่ี   ๒    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

                (นายณรงค์   นันต๊ะจันทร์)  
ครู  คศ. ๓  ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ รักษาในต าแหน่ง 

                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
 
 


