
 
 ค าส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ที่ ๐๗ /๒๕๖๐ 
เร่ือง  มอบหมายหน้าที่การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสัน้ ส าหรับนักเรียนโครงการ

ทวิศึกษา (โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………… 

 ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชมุชน ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา จะด าเนินการจดั
ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสัน้แก่นกัเรียนตามโครงการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียน
มธัยมศกึษาในถ่ินทรุกนัดาร ตามพระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ระดบัชัน้ ปวช. จากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ านวน ๖๑ คน ซึง่จะเข้ามารับการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร
ระยะสัน้ภายในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตาก ระหว่างวนัท่ี ๑๗-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเวลา 
๑๑ วนั เพ่ือให้นกัเรียนท่ีจะเข้ามารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ สามารถน าไปปฏิบตัิ
ด้วยตนเองได้ ดงันัน้ จงึอาศยัอ านาจตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ว่าด้วยการ
บริหารสถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๔๘ มอบหมายหน้าท่ีให้ข้าราชการและบคุลากรของ
สถานศกึษาปฏิบตัแิละรับผิดชอบด าเนินการจดัฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ ตอ่ไปนี ้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายนิมิตร   อาศยั  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายองอาจ  อ ่าพธุ  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
 ๑.๓ นางสวุิมล  ปันนาง  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

๑.๔ นายณรงค์ นนัต๊ะจนัทร์ ครู คศ. ๓ ท าหน้าท่ี   กรรมการ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 ๑.๕ นายชชูาติ  สนุทรอินทร์ ครู คศ. ๓ ท าหน้าท่ี  กรรมการและเลขานกุาร 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา 
 ๑.๖ นายสรุสิทธ์ิ  แจม่ใส  ครู คศ. ๒        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
      หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชมุชน 
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๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
 ๒.๑ นายชชูาติ สนุทรอินทร์ ครู คศ. ๓ ท าหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศกึษา 
 ๒.๒ นายเอกชยั กองทอง  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๒.๓ นางสณีุ แจม่ใส  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๒.๔ นายสรุสิทธ์ิ แจม่ใส  ครู คศ. ๒   กรรมการและเลขานกุาร 
๓. คณะกรรมการด าเนินการสอน 
 ๓.๑ นางสวุิมล ปันนาง  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ น.ส.หฤทยั ศริะวงษ์  ครู คศ.๓    กรรมการและเลขานกุาร 
 ระดับชัน้ ปวช. ๑  
 ๓.๓ นายชชูาต ิ สนุทรอินทร์ ครู คศ. ๓   สอนวิชาการผลิตพืชสมนุไพร 
 ๓.๔ นายอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู คศ.๑  สอนวิชาการผลิตเห็ด 
 ๓.๕ นายสรุสิทธ์ิ แจม่ใส  ครู คศ.๒  สอนวิชาหลกัการเลีย้งสตัว์  
 ๓.๖ นายนริศ ปาณพิมลวฒัน์ ครู คศ.๒  สอนวิชาการประมงทัว่ไป 
 ๓.๗ น.ส.อมรรักษ์ ตงิ พนกังานราชการ (ครู) สอนวิชาหลกัการจดัการฟาร์ม 
 ๓.๘ น.ส.ศรีสมร ทวีโชคชาญชยั ครู คศ.๓ สอนวิชาการพฒันาความเป็นผู้น าเกษตรกร 
 ๓.๙ นายเอกชยั กองทอง  ครู คศ. ๒ สอนวิชาระบบการให้น า้เพ่ือการเกษตร 
       และวิชาเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  
 ๓.๑๐ Mr.Nima Norbu  ครูอตัราจ้างชาวตา่งประเทศ ฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
 ระดับชัน้ ปวช. ๒ 
 ๓.๑๑ น.ส.หฤทยั ศริะวงษ์ ครู คศ.๓  สอนวิชาพลงังานและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑๒ นายโชตกิร ทาหะพรหม ครู คศ.๒  สอนวิชาชา่งเกษตรเบือ้งต้น 
        และวิชาการขบัรถยนต์ 
 ๓.๑๓ น.ส.ศรีสมร  ทวีโชคชาญชยั ครู คศ.๓  สอนวิชาแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลเกษตร
 ๓.๑๔ น.ส.อมรรักษ์ ตงิ  พนกังานราชการ (ครู) สอนวิชาการปลกูมนัส าปะหลงั 
 ๓.๑๓ นายชชูาต ิ สนุทรอินทร์ ครู คศ.๓  สอนวิชาการขยายพนัธุ์พืช 
 ๓.๑๔ นางสมุิตรา วาดวิจิตร ครู คศ. ๒  สอนวิชาหลกัการเกษตร 
 ๓.๑๕ Mr.Nima   Norbu  ครูอตัราจ้างชาวตา่งประเทศ ฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
๔. คณะกรรมการลงทะเบียน 
 ๔.๑ นายองอาจ     อ ่าพธุ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางนงลกัษณ์ ทาสี  ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๔.๓ นางพชร     สงัฆจนัทร์ ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการและเลขานกุาร 
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๕. คณะกรรมการหลักสูตร 
 ๕.๑ นางสวุิมล ปันนาง  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ น.ส.หฤทยั ศริะวงษ์  ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๕.๓ น.ส. พาฝัน ออ่นเฉวียง พนกังานราชการ (ครู)  กรรมการและเลขานกุาร 
๖. คณะกรรมการจัดสถานท่ีอบรมและที่พัก 
 ๖.๑ นายองอาจ อ ่าพธุ  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู คศ. ๑   กรรมการ 
 ๖.๓ นายสมพงษ์ ศวิิใจ  ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการ 
 ๖.๔ นางสมปอง เครือปู่   ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการ 
 ๖.๕ นายศกัดิส์ิทธ์ิ สตัโส  ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการและเลขานกุาร 
๗. คณะกรรมการยานพาหนะ 
 ๗.๑ นายองอาจ อ ่าพธุ  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายโชตกิร ทาหะพรหม ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๗.๓ นายเอกชยั กองทอง  ครู คศ.๒   กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนภทัร์ พลูศริิ  ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานกุาร 
๘. คณะกรรมการแสงเสียงและบันทกึภาพ 
 ๘.๑ นายชยนัต์ วราโภค  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ น.ส.อมรรักษ์ ตงิ  พนกังานราชการ (ครู)  กรรมการ 
 ๘.๓ นายประมวล รอดคุ้ม ลกูจ้างประจ า   กรรมการ 
 ๘.๔ น.ส.จารุวรรณ อปุการะ คอูตัราจ้าง   กรรมการ 
 ๘.๕ น.ส.อรทยั  ลงักากาศ พนกังานราชการ (ครู)  กรรมการและเลขานกุาร 
๙. คณะกรรมการสวัสดกิารและพยาบาล 
 ๙.๑ นายชชูาต ิสนุทรอินทร์ ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันานกัเรียนนกัศกึษา 
 ๙.๒ นายอดธิร สงัฆจนัทร์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๙.๒ นายช านาญ รัตนศรีโสภา ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการและเลขานกุาร 
๑๐.คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 ๑๐.๑ น.ส.ผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์ ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางประนอม    สรรพค้า ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางลดัดา         แห้วเพชร ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางสมปอง      เครือปู่        ลกูจ้างชัว่คราว   กรรมการและเลขานกุาร  
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๑๑. คณะกรรมการนันทนาการ 
 ๑๑.๑ นางละมลุ         ร่ืนรวย       ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นางชมพู ่         ชยัวร ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๑๑.๓ น.ส.จนัทกานต์ เอ่ียมส าอางค์  ครู คศ. ๒   กรรมการ 
 ๑๑.๔ น.ส.อรทยั        ลงักากาศ พนกังานราชการ (ครู)  กรรมการ 
 ๑๑.๕ น.ส.พาฝัน       อ่อนเฉวียง พนกังานราชการ (ครู)  กรรมการและเลขานกุาร 
๑๒. คณะกรรมการตรวจหอพัก 
 ๑๒.๑ นายชชูาติ     สนุทรอินทร์  ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
     ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนฯ 
 ๑๒.๒ เวรรักษาการณ์(หญิง) เดือนมกราคม วนัท่ี ๑๗-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         ตรวจหอพกัริมปิง (หญิง) 
 ๑๒.๓ เวรรักษาการณ์(ชาย) เดือนมกราคม วนัท่ี ๑๗-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         ตรวจบ้านพกัปฏิรูป (ชาย) 
 ๑๒.๓ นายสรุสิทธ์ิ   แจม่ใส  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานกุาร 
๑๓. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล 
 ๑๓.๑ นายณรงค์        นนัต๊ะจนัทร์ ครู คศ. ๓   ประธานกรรมการ 
      ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๑๓.๒ น.ส.หฤทยั       ศิระวงษ์  ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๑๓.๓ นางนิ่มนวล     จนัทะวงศ์  ลกูจ้างประจ า    กรรมการ 
 ๑๓.๔ วา่ท่ี ร.ต. หญิง กญัญา แสงสขุศรี ครู คศ. ๒   กรรมการและเลขานกุาร 
 
 ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 
   สัง่ ณ   วนัท่ี  ๑๑    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายนิมิตร  อาศยั) 
ผู้อ านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

 


