
 

                 ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก                         
      ที่  ๒๗  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอบรมให้ความรู้ และมอบใบประกาศนียบัตร 
................................................................ 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากได้ก าหนดการอบรมให้ความรู้  และมอบใบประกาศนียบัตรแก่  ผู้จบ
การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 เพ่ือให้การด าเนินการงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๙ (๖) จึงมอบหมายหน้าที่
ให้บุคลากรต่อไปนี้เป็นกรรมการด าเนินงานอบรมให้ความรู้  และมอบใบประกาศนียบัตร  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายนิมิตร   อาศัย  ประธานกรรมการ                  .
๑.๒ นายชูชาติ             สุนทรอินทร์       กรรมการ                                                                              
๑.๓ นายณรงค์            นันต๊ะจันทร์       กรรมการ                                                        
๑.๔ นางสุวิมล     ปันนาง  กรรมการ                               
๑.๕ นายองอาจ  อ่ าพุธ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  ควบคุมการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกในการจัดงานอบรมให้ความรู้ 
และมอบใบประกาศนียบัตร 
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๒.๑   นายชชูาต ิ สุนทรอินทร์ ประธานกรรมการ   
๒.๒   นางนงลักษณ์ ทาสี  กรรมการ     
๒.๓   นางชมพู่  ชัยวร              กรรมการ     
๒.๔   นางละมลุ  รื่นรวย  กรรมการ     
๒.๕   นางสุมิตรา วาดวิจิตร กรรมการ 
๒.๖  นางสุดารัตน์        วฒันธัญญกรรม   กรรมการ     

  ๒.๗   นางสุณี             แจ่มใส             กรรมการ 
๒.๘   นางสาวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน ์ กรรมการ 
๒.๙   นายสุรสิทธิ ์ แจ่มใส  กรรมการ 
๒.๑๐  นายมนตร ี รื่นรวย  กรรมการ 



๒.๑๑ นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๒  นางพชร    สังฆจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ ซักซ้อมพิธีการ จัดเตรียมเอกสาร  ปกใบประกาศนียบัตรและควบคุมด าเนินงานพิธีการในการรับใบ
ประกาศนียบัตร ตามขั้นตอน 
 ๓. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  

๓.๑  นายองอาจ  อ่ าพุธ  ประธานกรรมการ 
๓.๒   นายมนตรี           รื่นรวย  กรรมการ 
๓.๓   นายอดิธร  สังฆจันทร์ กรรมการ            
๓.๔   นางสาวพาฝัน       อ่อนเฉวียง กรรมการ               
๓.๕   นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ยาง    กรรมการ               
๓.๖   นางสาวจารวุรรณ   อุปการะ กรรมการ            
๓.๗   นางสาวนิศาชล      ตาลิน             กรรมการ             
๓.๘   นางนิ่มนวล จันทะวงค์ กรรมการ 
๓.๙   นางสาววาสนา อ่อนลา  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสมปอง เครือปู่  กรรมการ 
๓.๑๑ นายสารวิน จินนา  กรรมการ 
๓.๑๒ นายสมพงษ์ ศิวิใจ  กรรมการ             
๓.๑๓  นายธะเนศ ชาติวรรณ กรรมการ 
๓.๑๔  นายสมชาย บัวเขียว  กรรมการ 
๓.๑๕  นายประมวล รอดคุ้ม  กรรมการ 
๓.๑๖  นายสีนวล สรรพค้า  กรรมการ 
๓.๑๗ นายนราเศรษฐ์ เมืองเหนือ กรรมการ 
๓.๑๘ นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส  กรรรมการ                           
๓.๑๙  นางกนกวรรณ หาญก าธร กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๐ นางสาวอมรรักษ์    ติง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

      

 มีหน้าที่  จัดตกแต่งสวนหย่อมหน้าเวที  ตกแต่งแท่นรับใบประกาศบนเวที ป้ายบนเวที ท าความ
สะอาดห้องประชุม  จัดโต๊ะเก้าอ้ี รับลงทะเบียน จัดเก้าอ้ี จัดโต๊ะอาหารและโต๊ะงานเลี้ยงช่วงเย็น 

  

๔. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ 
  ๔.๑   นางสาวอรทัย ลังกากาศ ประธานกรรมการ    
  ๔.๒   นางสาวจารวุรรณ อุปการะ  กรรมการ 
  ๔.๓   นางสาวอมรรักษ์ ติง  กรรมการ            

๔.๔   นายประมวล รอดคุ้ม  กรรมการ     
 ๔.๕   นายชยันต์           วราโภค            กรรมการและเลขานุการ 

  

มีหน้าที่  จัดเตรียม  แสง  เสียง  เครื่องไฟฟ้า  และเก็บบันทึกภาพกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา   
    
 
 



๕.  คณะกรรมการจัดซุ้มถ่ายรูป 
  ๕.๑  นางละมุล  รื่นรวย  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์ กรรมการ 
  ๕.๓  นายสุรสิทธิ ์ แจ่มใส  กรรมการ 
  ๕.๔  นายโชติกร  ทาหะพรหม กรรมการ 
  ๕.๕  นางชมพู่  ชัยวร  กรรมการ 

๕.๖  นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์  กรรมการ 
  ๕.๗  นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง กรรมการ 
   ๕.๘  นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง  กรรมการ 

๕.๙  คณะกรรมการ อกท.  กรรมการ 
  ๕.๑๐ นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย กรรมการและเลขานุการ 
   

  มีหน้าที่  จัดซุ้มถ่ายภาพ ตกแต่งสถานที่ ด้านนอกห้องประชุม 
   

๖. คณะกรรมการลงทะเบียนและการเงิน 
   ๖.๑ นางสุปัญญา  ทาหะพรหม       ประธานกรรมการ    
   ๖.๒ นางสาววาสนา อ่อนลา    กรรมการ     
   ๖.๓  นางพชร   สังฆจันทร์   กรรมการ             

 ๖.๔ นางสาวจันทร์จิรา แซ่ย่าง              กรรมการและเลานุการ 
  

มีหน้าที่  จัดแฟ้มรับลงทะเบียนผู้เข้าเข้าร่วมพิธีการอบรมให้ความรู้  และมอบใบประกาศนียบัตร 
ส าหรับคณะผู้บริหาร  คณะครู  แขกผู้ร่วมงาน โดย ชั้น ปวช.๑,๒ และ ปวส. ๑ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
ส าหรับชั้น ปวช.3 และ ปวส.๒ เก็บเงินคนละ ๑๕๐ บาท 

     

๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  ๗.๑ นายองอาจ  อ่ าพุธ  ประธานกรรมการ    
  ๗.๒  นางสาวผ่องพรรณ ธุวังควัฒน์ กรรมการ 

๗.๓ นางสาวสุริย์ริสา   สีดากุลฤทธิ์ กรรมการ                           
 ๗.๔ นางพชร    สังฆจันทร์ กรรมการ     
 ๗.๕ นางสาวศิรินภา     ศิวิใจ  กรรมการ 

  ๗.๖ นางสาวจารุวรรณ      อุปการะ กรรมการ 
  ๗.๗  นางสารภ ี    บัวเขียว กรรมการ 

๗.๘  นางประนอม   สรรพค้า กรรมการ 
๗.๙  นางลัดดา    แห้วเพชร กรรมการ 
๗.๑๐ นางนิ่มนวล   จันทะวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  อาหารมื้อกลางวัน  ส าหรับคณะครู อาจารย์ แขกผู้มาร่วมงาน
และ นักเรียน นักศึกษา และอาหาร เครื่องดื่ม งานเลี้ยงช่วงเย็น 
 
 



 ๘.  คณะกรรมการจัดปัจฉิมนิเทศ 
  ๘.๑   นายชชูาต ิ สุนทรอินทร์ ประธานกรรมการ 
  ๘.๒   นางสุมิตรา วาดวิจิตร กรรมการ 
  ๘.๓   นายเอกชัย กองทอง  กรรมการ 
  ๘.๔   นางชมพู่  ชัยวร  กรรมการ 
  ๘.๕   นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.๖   นางกชพร  พลูทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘.๗   นายช านาญ รัตนศรีโสภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ประสานวิทยากรและด าเนินการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 
  

๙.  คณะกรรมการจัดท าท าเนียบรุ่นนักศึกษาที่จะจบการศึกษา 
  ๙.๑   นางนงลักษณ์ ทาสี  ประธานกรรมการ 
  ๙.๒   นายชยันต ์ วราโภค  กรรมการ 
  ๙.๓   นางสาวนิศาชล ตาลิน  กรรมการ 
  ๙.๔   นางพชร  สังฆจันทร์ กรรมการ 
  ๙.๕   นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๙.๖   นางกชพร  พลูทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้าที ่ จัดท าท าเนียบรุ่นนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   
  

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
   ๑๐.๑  นายณรงค์ นันต๊ะจันทร์ ประธานกรรมการ 

 ๑๐.๒  นางนิ่มนวล จันทะวงค์ กรรมการ     
  ๑๐.๓  ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี กรรมการและเลขานุการ  

 ๑๐.๔  นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   

หน้าที่   จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผล สรุปและรวบรวมประเมินผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
  

ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีต่อสถานศึกษา   ทั้งนี้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป      

 
               สั่ง ณ วันที่  ๘  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

                                                                           
       (นายนิมิตร     อาศัย) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 



 

ก าหนดการ งานอบรมให้ความรู้  และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

เวลา พิธี 
๐๘.๐๐   – ๐๙.๐๐ น. คณะครู  นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดพร้อมกันที่หน้าเสาธง  ท ากิจกรรมหน้าเสาธง

ตามปกติ หลังจากนั้นคณะกรรมการอกท. ๒๐ คน ถือธงเขียว ขาว เหลือง น าหน้า
ขบวนคณะครู นักเรียน นักศึกษา ฃั้นปวช.๓ ปวส. ๒ ไหวพ้ระพุทธรูป  พระพิรุณ 
เจ้าพ่อปรึกล าไย นักเรียนชั้นอื่นๆ ตั้งแถวรอขบวนที่บริเวณถนนหน้าอาคาร
กาญจนาภิเษก 

๙.๐๐    -  ๑๐.๐๐ น. เตรียมความพร้อมรับใบประกาศนียบัตร 
๑๐.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดยนายอรรถ  สมร่าง  (นายกสภาสถาบันการ

อาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ) ประธานในพิธี 
๑๒.๐๐  – ๑๓.๐๐ น. คณะครู – อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน  นักศึกษา 

รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕  น. พิธีมอบทุนการศึกษา 
 
๑๓.๑๕  -  ๑๔.๐๐  น. 
๑๔.๐๐  -  ๑๔.๓๐  น. 

วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นปวช.3 และปวส.2 
1. วิทยากรให้ความรู้ (รศ.ดร.สมชาย  ชคตระการ) 
2. วิทยากรให้ความรู้  (นายชนินทร์  ทรงเมฆ) 

๑๔.๓๐  -  ๑๕.๓๐  น. ปิดประชุมสมัยสามัญสมาชิก อกท.หน่วยตาก 
 

  หมายเหตุ 
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวรายงาน  ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาท 
2. คณะครูช่วงเช้าใส่ชุดครุย/สูท 
3. เจ้าหน้าที่ใส่สูท/ชุดสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


