
 
ค ำสั่ง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก 

ที่ 12๔/2559 
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้บุคลำกรของสถำนศึกษำปฏิบัติและรับผิดชอบ 

โครงกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำทักษะวิชำชีพเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน  
กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ภัยแล้ง) 

 
  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ตามส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น รวมถึงช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13 ข้อ 4 และข้อ 
4๗ จึงมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัยแล้ง) ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 นายนิมิตร       อาศัย  ผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ  
 1.2 นางสุวิมล      ปันนาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 1.3 นายองอาจ      อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร      กรรมการ 
 1.4 นายณรงค์      นันต๊ะจันทร์ คร ูคศ.3 ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     กรรมการ 
 1.5 นายชูชาต ิ      สุนทรอินทร์ คร ูคศ.3 ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    2.1 คณะกรรมกำรนิเทศและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน 
  2.1.1 นายนิมิตร อาศัย  ผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ  
 2.1.2 นางสวุิมล      ปันนาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 2.1.3 นายองอาจ อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร      กรรมการ 
 2.1.4 นายณรงค ์ นันต๊ะจันทร์ ครู คศ.๓ ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     กรรมการ 
 

/2.1.5 นายชูชาต…ิ 
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 2.1.5 นายชูชาต ิ     สุนทรอินทร์ คร ูคศ.3 ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    กรรมการ   
 2.1.6 นายสรุสิทธิ ์  แจ่มใส  ครู คศ.2            กรรมการและเลขานุการ 
 2.1.7 นายโชติกร ทาหะพรหม ครู คศ.2        กรรมการและ  
                   ผู้ชว่ยเลขานุการ 
   2.2  คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 2.2.1 นายชูชาต ิ สุนทรอินทร์ คร ูคศ.3 ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    ประธานกรรมการ  
 2.2.2 นายสรุสิทธิ ์ แจ่มใส  ครู คศ.2       กรรมการ 
 2.2.3 นายโชติกร ทาหะพรหม ครู คศ.2       กรรมการ 
 2.2.4 น.ส.ศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู คศ.3       กรรมการ 
 2.2.5 นายเอกชัย กองทอง  ครู คศ.2       กรรมการ 
 2.2.6 น.ส.วาสนา อ่อนลา  พนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 
 2.2.7 นางกชพร  พลูทอง  ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการและ 
              ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

2.3 คณะกรรมกำรปฏิบัติกำรซ่อมเครื่องมือและถ่ำยทอดควำมรู้ 
 2.3.1 นายโชติกร ทาหะพรหม ครู คศ.2           ประธานกรรมการ 
 2.3.2 น.ส.ศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู คศ.3       กรรมการ 
 2.3.3 นายเงิน  บัวเขียว  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.3.4 นายจรูญ  เครือเถื่อน ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.3.5 นายธะเนศ ชาติวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.3.6 นายสมพงษ์ ศิวิใจ  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.3.7 นายนราเศรษฐ ์ เมืองเหนือ ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.3.8 นายสมชาย บัวเขียว  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.3.9 นักเรียน   ชั้น ปวช. 2  แผนกวิชาพืชศาสตร์      กรรมการ 
 2.3.10 นักเรียน  ชั้น ปวช. 2  แผนกวิชาสัตวศาสตร์          กรรมการ 
 2.3.11 นายเอกชัย กองทอง  ครู คศ.2           กรรมการและเลขานุการ 
 

2.4 คณะกรรมกำรยกระดับช่ำงชุมชน 
 2.4.1 นายโชติกร ทาหะพรหม ครู คศ.2        ประธานกรรมการ 
 2.4.2 น.ส.ศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู คศ.3        กรรมการ  
 2.4.3 นายเอกชัย กองทอง  ครู คศ.2                 กรรมการและเลขานุการ 
 

2.5 คณะกรรมกำรพัฒนำสุขอนำมัยพื้นฐำน 
 2.5.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญา  แสงสุขศรี ครูคศ.2        ประธานกรรมการ 
 2.5.2 นางสมปอง เครือปู่  ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.5.3 นักศึกษา   ชั้น ปวส. 2  แผนกวิชาพืชสวน      กรรมการ 
 2.5.4 น.ส.อรทัย ลังกากาศ พนักงานราชการครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

/2.6 คณะกรรมกำรพัฒนำ… 
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2.6 คณะกรรมกำรพัฒนำนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2.6.1 นายชูชาต ิ สุนทรอินทร์ ครู คศ.3 ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    ประธานกรรมการ  
 2.6.2 น.ส.ผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ ครู คศ.3                กรรมการ 
 2.6.3 นางนงลักษณ์ ทาสี  ครู คศ.3                กรรมการ 
 2.6.4 นางชมพู่  ชัยวร  ครู คศ.3                กรรมการ 
 2.6.5 นางสุดารัตน ์ วัฒนธัญญกรรม ครู คศ.3                กรรมการ 
 2.6.6 นายสรุสิทธิ ์ แจ่มใส  ครู คศ.2            กรรมการ 
 2.6.7 นายมนตร ี รื่นรวย  ครู คศ.2            กรรมการ 
 2.6.4 นายดวงค า ชัยวร  ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.5 นางสุมิตรา วาดวิจิตร ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.6 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.7 นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.8 นางสุณี  แจ่มใส   ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.9 นางสุปัญญา ทาหะพรหม ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.10 น.ส.จันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครู คศ.2                   กรรมการ 
 2.6.11 นายอดธิร สังฆจันทร์  ครู คศ.1                   กรรมการ 
 2.6.12 นายชยันต ์ วราโภค  ครู คศ.1                   กรรมการ 
 2.6.13 น.ส.อมรรักษ์ ติง  พนักงานราชการครู              กรรมการ 
 2.6.14 น.ส.พาฝัน อ่อนเฉวียง พนักงานราชการครู              กรรมการ 
 2.6.15 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  โชติคุต ครูจ้างสอน       กรรมการ 
 2.6.16 น.ส.จันทร์จิรา แซ่ย่าง  ครูจ้างสอน       กรรมการ 
 2.6.17 น.ส.จารุวรรณ อุปการะ  ครูจ้างสอน       กรรมการ 
 2.6.18 นายสารวิน จินนา  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.19 นายอ านาจ ผลเรไร  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.20 นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.21 นายกรุณา พูนเอียด  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.22 นายปรีดา แก้วประดิษฐ์ ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.23 นางนิ่มนวล จันทะวงค์ ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.24 นายสิทธิชัย เบญจคุณาพร ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.6.25 นายเล็ก  เครือจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.6.26 นายสีนวน สรรพค้า  ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.6.27 นายประจนภัย แก้วเมือง ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.6.28 นางประนอม สรรพค้า  ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.6.29 นางลัดดา แห้วเพชร ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.6.30 นายบุญเกิด บังค า  ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ 
 2.6.31 คณะกรรมการ อกท. 
 2.6.33 นักเรียน  ชั้น ปวช. 1,2  แผนกวิชาพืชศาสตร์      กรรมการ 
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/2.6.33 นักเรียน… 
 2.6.33 นักเรียน  ชั้น ปวช. 1,2  แผนกวิชาสัตวศาสตร์      กรรมการ  
 2.6.34 นักเรียน  ชั้น ปวช. 1,2  แผนกวิชาพณิชยการ          กรรมการ 
 2.6.35 นักเรียน  ชั้น ปวช. 1,2  แผนกวิชาอุตสาหกรรม          กรรมการ 
 2.6.36 นักศึกษา ชั้น ปวส.1,2   แผนกวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์     กรรมการ 
 2.6.37 นักศึกษา ชั้น ปวส.1,2   แผนกวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์    กรรมการ 
 2.6.38 นักศึกษา ชั้น ปวส.1,2   แผนกวิชาพณิชยการ          กรรมการ 
 2.6.39 นักศึกษา ชั้น ปวส.1,2   แผนกวิชาอุตสาหกรรม          กรรมการ 
 2.6.40 นางละมุล รื่นรวย  ครู คศ.2       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.7 คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 
 2.7.1 นางละมุล  รื่นรวย  ครู คศ.2       ประธานกรรมการ 
 2.7.2 น.ส.ศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู คศ.3       กรรมการ 
 2.7.3 น.ส.จันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครู คศ.2       กรรมการ 
 2.7.4 น.ส.อรทัย ลังกากาศ พนักงานราชการครู          กรรมการ  
 2.7.5 น.ส.จันทร์จิรา แซ่ย่าง  ครูจ้างสอน       กรรมการ   
 2.7.6 นายชยันต์ วราโภค  ครู คศ.1           กรรมการและเลขานุการ 
 

2.8 คณะกรรมกำรโสตทัศณูปกรณ์ 
 2.8.1 นายสุรสิทธิ ์ แจ่มใส  ครู คศ.2       ประธานกรรมการ 
 2.8.2 นายประมวล รอดคุ้ม  ลูกจ้างประจ า       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.9 คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
 2.9.1 นายชยันต์ วราโภค  ครู คศ.1       ประธานกรรมการ 
 2.9.2 น.ส.อมรรักษ์ ติง  พนักงานราชการครู      กรรมการ  
 2.9.3 น.ส.อรทัย ลังกากาศ พนักงานราชการครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

2.10 คณะกรรมกำรเอกสำรกำรพิมพ์ 
 2.10.1 น.ส.จันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์ ครู คศ.2       ประธานกรรมการ 
 2.10.2 นางสารภี บัวเขียว  ลูกจ้างประจ า           กรรมการ 
 2.10.3 นางพชร สังฆจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว           กรรมการ 
 2.10.4 น.ส.ศิรินภา ศิวิใจ  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.10.5 นางจรรยา นันต๊ะจันทร์ ลูกจ้างประจ า       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.11 คณะกรรมกำรยำนพำหนะ 
 2.11.1 นายองอาจ อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร       ประธานกรรมการ 
 2.11.2 นายณรงค์ กลิ้งสาด  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.11.3 นายพนม ราศีนิล  ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.11.4 นายทวิชา เฉียดแหลม ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.11.5 นายวิเชียร เทือกต๊ะ  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.11.6 นายธนภัทร์ พูลศิริ  ครู คศ.23       กรรมการและเลขานุการ 
 



๕ 
 

/2.12 คณะกรรมกำรกำรเงิน… 
2.12 คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี 
 2.12.1 นายองอาจ อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร       ประธานกรรมการ 
 2.12.2 น.ส.สุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   กรรมการ 
 2.12.3 นางกนกวรรณ หาญก าธร ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 2.12.4 น.ส.วาสนา อ่อนลา  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 2.12.5 นายวิเชียร เทือกต๊ะ  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.12.6 นายวิเชียร เทือกต๊ะ  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการ 
 2.12.7 นายธนภัทร์ พูลศิริ  ครู คศ.3       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.13 คณะกรรมกำรงำนพัสดุ 
 2.13.1 นายองอาจ อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากร       ประธานกรรมการ 
 2.13.2 นายทวิชา เฉียดแหลม ลูกจ้างประจ า       กรรมการ 
 2.13.3 น.ส.สุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   กรรมการ 
 2.13.4 น.ส.นิศาชล ตาลิน  พนักงานราชการ       กรรมการ 
 2.13.5 นายธนภัทร ์ พูลศิริ  ครู คศ.3       กรรมการและเลขานุการ 
 

2.14 คณะกรรมกำรติดตำมผลและประเมินผล 
 2.14.1 นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์ ครู คศ.๓ ท าหน้าที่ รองผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     ประธานกรรมการ 
 2.14.2 น.ส.หฤทัย ศิระวงษ์  ครู คศ.2           กรรมการ 
 2.14.3 น.ส.อมรรักษ์ ติง   พนักงานราชการ       กรรมการ 
 2.14.4 ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี  ครู คศ.2        กรรมการและเลขานุการ 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 และระเบียบอ่ืนอย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
     
 
 

     (นายนิมิตร    อาศัย) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


