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ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ที่  156 /๒๕๕๙ 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่การจัดการฝกึอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

----------------------------------------- 
 

 ด้วยโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา ด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้นแก่นักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม  ในถ่ินทุรกันดาร  ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ระดับช้ัน ปวช. จากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  จ านวน  61  คน  ซึ่งเข้ามารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
เกษตรระยะสั้นภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม  2559  ถึงวันที่  12  
สิงหาคม  2559  เป็นเวลา  13  วัน  เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ทักษะ  
ประสบการณ์  สามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเองได้  ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  ข้อ ๑๓  และข้อ ๔๘  ขอมอบหมายหน้าที่ให้
ข้าราชการและบุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบด าเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น  
ดังต่อไปนี้ 

 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายนิมิตร   อาศัย  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสุวิมล  ปันนาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  กรรรมการ 
 ๑.๓ นายองอาจ  อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
 ๑.๔ นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์ ครู  คศ. 3  ท าหน้าที่   กรรมการ 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๑.๕ นายชูชาติ  สุนทรอินทร ์ ครู  คศ. 3  ท าหน้าที่        กรรมการ 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 

๑.๖  นายสุรสทิธ์ิ  แจ่มใส  ครู  คศ. 2 หัวหน้างาน  กรรมการและเลขานุการ 
     โครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการด าเนินงาน 
 ๒.๑ นายชูชาติ  สุนทรอินทร ์ ครู  คศ. 3  ท าหน้าที่  ประธานกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 
 ๒.๒ นายเอกชัย  กรรมการ ครู  คศ. 2    กรรมการ 
 ๒.๓  นางสุณี  แจ่มใส  ครู  คศ. 2    กรรมการ 
 ๒.๔  นายสุรสทิธ์ิ  แจ่มใส  ครู  คศ. 2    กรรมการ 

๒.๕ นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย ครู  คศ. 3   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖  นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง พนักงานราชการ (ครู)  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๗  ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ โชติคุต  ครูจ้างสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



2 

 

๓.  คณะกรรมการด าเนินการสอน 
 ๓.๑ นางสุวิมล  ปันนาง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายชูชาติ  สุนทรอินทร ์ ครู  คศ.  3    กรรมการ 
      สอนวิชาความรู้เกี่ยวกบังานอาชีพ 
 ๓.๓ นางชมพู ่  ชัยวร  ครู  คศ. 3    กรรมการ 
      สอนวิชาผักไร้ดิน, การผลิตไม้ดอกไมป้ระดับ 
 ๓.๔ นางสุมิตรา  วาดวิจิตร ครู  คศ. 2    กรรมการ 
      สอนวิชาการปฏิบัตงิานเกษตร, การผลิตพืชผัก 
 ๓.๕ นายดวงค า  ชัยวร  ครู  คศ. 2    กรรมการ 
      สอนวิชาดินและน้ า 
 ๓.๖ นายโชติกร  ทาหะพรหม ครู  คศ. 2    กรรมการ 
      สอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร 
 ๓.๗ นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส  ครู  คศ. 2    กรรมการ 
      สอนวิชาโครงการเลี้ยงสุกร 
 ๓.๘ นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน ์ ครู  คศ. 1    กรรมการ 
      สอนวิชาทักษะวิชาชีพ, หลักพืชกรรม 
 ๓.๙ นายมนตร ี  รื่นรวย  ครู  คศ. 2    กรรมการ 

สอนวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑๐ นางสาวศรสีมร ทวีโชคชาญชัย ครู คศ. 3    กรรมการ 

3.11 นางสาวอมรรักษ์ ติง  พนักงานราชการ (ครู)   กรรมการ 
      สอนวิชาการผลิตพืชไร่, โครงการผลิตพืชไร ่

3.12 นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์  ครู  คศ. 2   กรรมการและเลขานุการ 
 

๔.  คณะกรรมการลงทะเบียน 
 ๔.๑ นายองอาจ  อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
      ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 ๔.๒ นางนงลกัษณ์ ทาส ี  ครู  คศ. 3    กรรมการ 
 ๔.๓ นางพชร  สังฆจันทร ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 

๕.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานท่ีอบรมและท่ีพัก 
 ๕.๑ นายองอาจ  อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
      ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 ๕.๒ นายอดิธร  สังฆจันทร ์ ครู  คศ. 1    กรรมการ 
 ๕.๓ นายประมวล รอดคุ้ม  ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 ๕.๔ นายปรีดา  แก้วประดิษฐ ์ ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 ๕.๕.นายจรูญ  เครือเถ่ือน ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 ๕.๖ นายศักดิ์สิทธ์ิ สัตโส  หัวหน้างานอาคารสถานที ่ กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการยานพาหนะ 
 ๖.๑ นายองอาจ  อ่ าพุธ  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
      ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
 ๖.๒ นายโชติกร  ทาหะพรหม ครู  คศ. 2    กรรมการ 
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 ๖.๓ นายเอกชัย  กองทอง  ครู  คศ. 2    กรรมการ 
 ๖.๔ นายธนภัทร์  พูลศิร ิ  ครู  คศ. 3   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

๗. คณะกรรมการแสงเสยีงและบันทึกภาพ 
 ๗.๑ นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส  ครู  คศ. 2   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวอมรรักษ์ ติง  พนักงานราชการ (ครู)   กรรมการ 
 ๗.๓ นายประมวล รอดคุ้ม  ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวอรทัย ลังกากาศ พนักงานราชการ (ครู)  กรรมการและเลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๘.๑ นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ ครู  คศ. 3   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางประนอม สรรพค้า  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 ๘.๓ นางลัดดา  แห้วเพ็ชร ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมส าอางค์ ครู  คศ. 2    กรรมการ 
 8.5 นางสาวจารุวรรณ อุปการะ  ครูจ้างสอน   กรรมการและเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการสวัสดิการและพยาบาล 
 ๙.๑ นายอดิธร สังฆจันทร ์  ครู  คศ. 2     ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวอรทัย ลังกากาศ พนักงานราชการ (ครู)    กรรมการ 
 9.3 นางสาวอมรรักษ์ ติง  พนักงานราชการ (ครู)   กรรมการ 
 9.4 นายชยันต ์ วราโภค   ครู  คศ. 1   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐. คณะกรรมการควบคุมหอพกัชาย 
10.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร ์ ครู  คศ. 3  ท าหน้าที่       ประธานกรรมการ 

      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 
 10.2 นายธนภัทร์ พูศิร ิ  ครู คศ. 3    กรรมการ 
      วันที่ 31 , 10 กรกฎาคม 2559 
 10.3 นายมนตร ี รื่นรวย  ครู คศ. 2    กรรมการ 
      วันที่  1 , 11  สิงหาคม 2559 
 10.4 นายอดิธร  สังฆจันทร ์ ครู คศ. 1    กรรมการ 
      วันที่  2  สิงหาคม 2559 
 10.5 นายชยันต ์ วราโภค  ครู คศ. 1    กรรมการ 
      วันที่  3  สิงหาคม 2559 
 10.6 นายเอกชัย กองทอง  ครู คศ. 2    กรรมการ 
      วันที่  6  สิงหาคม 2559 
 10.7 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน ์ ครู คศ. 2    กรรมการ 
      วันที่  7  สิงหาคม 2559 
 10.8 นายดวงค า ชัยวร  ครู คศ. 2    กรรมการ 
      วันที่  8  สิงหาคม 2559 
 10.9 นายสุรสิทธ์ิ แจ่มใส  ครู คศ. 2    กรรมการ 
      วันที่  9  สิงหาคม 2559 
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 10.10 นายโชติกร ทาหะพรหม ครู คศ. 2    กรรมการ 
      วันที่  2 , 12  สิงหาคม 2559 

๑0.11 ว่าที่ ร.ตณัฐวุฒิ โชติคุต  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
      วันที่  5  สิงหาคม 2559 
 

๑๑. คณะกรรมการควบคุมหอพักหญิง 
๑๑.๑ นางสาวศรสีมร ทวีโชคชาญชัย ครู  คศ. 3   ประธานกรรมการ 
11.2 นางสุปญัญา ทาหะพรหม ครู คศ. 2    กรรมการ 

      วันที่  31  สิงหาคม 2559 
11.3 นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์  ครู คศ. 2    กรรมการ 

      วันที่  1  สิงหาคม 2559 
11.4 นางสาวสรุิย์รสิสา   สีดากุลฤทธ์ิ     กรรมการ 

      วันที่  2  สิงหาคม 2559 
11.5 นางสารภี  บัวเขียว  ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 

      วันที่  3  สิงหาคม 2559 
11.6 นางนิ่มนวล จันทะวงศ์ ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 

      วันที่  4  สิงหาคม 2559 
11.7 นางสุดารัตน์ วัฒนธัญญกรรม ครู คศ. 2    กรรมการ 

      วันที่  5  สิงหาคม 2559 
11.8 นางสาวนิศาชล ตาลิน  พนักงานราชการ    กรรมการ 

      วันที่  6  สิงหาคม 2559 
11.9 นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ  ครูจ้างสอน    กรรมการ 

      วันที่  7  สิงหาคม 2559 
11.10 นางกชพร พลูทอง  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 

      วันที่  7  สิงหาคม 2559 
11.11 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง พนักงานราชการ (ครู)   กรรมการ 

      วันที่  8  สิงหาคม 2559 
11.12 นางชมพู ่ ชัยวร  ครู คศ. 2    กรรมการ 

      วันที่  9  สิงหาคม 2559 
11.13 นางนงลกัษณ์ ทาส ี  ครู คศ. 3    กรรมการ 

      วันที่  10  สิงหาคม 2559 
11.14 นางละมุล รื่นรวย  ครู คศ. 2    กรรมการ 

      วันที่  11  สิงหาคม 2559 
11.15 นางสุมิตรา วาดวิจิตร ครู คศ. 2    กรรมการ 

      วันที่  12  สิงหาคม 2559 
๑๑.16 นางสาวจันทรจ์ิรา  แซ่ย่าง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 

      วันที่  6  สิงหาคม 2559 
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๑๒. คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ 
 12.1 นายสุรสิทธ์ิ แจ่มใส  ครู  คศ. 2   ประธานกรรมการ 
 12.2 นายโชติกร ทาหะพรหม ครู  คศ. 2    กรรมการ 
 12.3 นางสุมิตรา วาดวิจิตร ครู คศ. 2   กรรมการและเลขานุการ 
 

13. คณะกรรมการสรปุและประเมินผล 
 ๑3.๑ นายณรงค์  นันต๊ะจันทร ์ ครู  คศ. 3  ท าหน้าที่  ประธานกรรมการ 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๑3.๒ นางชมพู ่  ชัยวร  ครู  คศ. 3    กรรมการ 
 ๑3.๓ นางสาวศรสีมร ทวีโชคชาญชัย ครู  คศ. 3    กรรมการ 

๑3.๔ ว่าที่ ร.ต.หญงิกัญญา     แสงสุขศรี ครู  คศ. 2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้ทุกคนปฏิบัตหิน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามค าสัง่ผู้บงัคับบัญชาที่มอบหมายใหป้ฏิบัติงานตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด  ให้เกิดผลดีแกท่างราชการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
     (นายนิมิตร   อาศัย)  

                ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


