
 
 

 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
ท่ี  178   / 2561 

เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน โครงการสนับสนนุการขับเคลื่อนการเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน  
กิจกรรม โครงการศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
******************************************* 

 
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ได้รับนโยบายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคน

อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ให้ด าเนินการโครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อซ่อมแซม บ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ณ หอประชุมบ้านท่าทองแดง ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. 2552 ข้อ 13 ข้อ 4 และข้อ 48 จึงมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติและรับผิดชอบโครงการ
สนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it Center ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ดังต่อไปนี้  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 นายวันชัย  โตมี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประธานกรรมการ 
 1.2 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ         กรรมการ 
                       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ 
                       ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
 1.3 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
                       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/ 
                       ฝ่ายวิชาการ  
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 คณะกรรมการนิเทศและและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  2.1.1 นายวันชัย  โตมี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ         กรรมการ 
                                   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  2.1.3 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ          กรรมการ 
                                  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  2.1.4 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส ต าแหน่ง ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.5 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 

/2.2. คณะกรรมการ... 
 



 2.2 คณะกรรมการประสานงาน 
  2.2.1 นายชูชาติ  สุนทรอินทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
                                   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  2.2.2 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส ต าแหน่ง ครู คศ. 2   กรรมการ 
  2.2.3 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู คศ. 2   กรรมการ 
  2.2.4 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู คศ. 3   กรรมการ 
  2.2.5 นายเอกชัย  กองทอง ต าแหน่ง ครู คศ. 2   กรรมการ 
  2.2.6 นางสาววาสนา  อ่อนลา ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
  2.2.7 นางมัณฑนี  โตมี ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2.8 นางกชพร  พลูทอง ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2.3 คณะกรรมการปฏิบัติการซ่อมเคร่ืองคอมพิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  2.3.1 นายโชติกร  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู คศ. 2  ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู คศ. 3   กรรมการ 
  2.3.3 นายเอกชัย  กองทอง ต าแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการ 
  2.3.4 นักเรียน ช้ัน ปวช. 2, 3 แผนกวิชาพืชศาสตร์   กรรมาร 
  2.3.5 นักเรียน ช้ัน ปวช. 2, 3  แผนกวิชาสัตวศาสตร์   กรรมการ 
  2.3.6 นายชยันต์  วราโภค ต าแหน่ง ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.4 คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์
  2.4.1 นางละมุล  รื่นรวย ต าแหน่ง ครู คศ. 2   ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู คศ. 3    กรรมการ 
  2.4.3 นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์ ต าแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการ 
  2.4.4 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)   กรรมการ 
  2.4.5 นางสาวจันทร์จิรา  แซ่ย่าง ต าแหน่ง ครูจ้างสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.5 คณะกรรมการโสตทัศรูปกรณ์ 
  2.5.1 นายสุรสิทธิ์  แจ่มใส ต าแหน่ง ครู คศ. 2   ประธานกรรมการ 
  2.5.2 นายประมวล  รอดคุ้ม ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.6 คณะกรรมการบันทึกภาพ 
  2.6.1 นายชยันต์  วราโภค ต าแหน่ง ครู คศ. 1   ประธานกรรมการ 
  2.6.2 นางสาวอรทัย  ลังกากาศ ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู) กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.7 คณะกรรมการเอกสารการพิมพ์ 
  2.7.1 นางสาวจันทกานต์  เอี่ยมส าอางค์ ต าแหน่ง ครู คศ. 2   ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นางสารภี  บัวเขียว ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
  2.7.3 นางพชร  สังฆจันทร์ ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
  2.7.4 นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
  2.7.5 นางจรรยา  นันต๊ะจันทร ์ ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.8 คณะกรรมการยานพาหนะ 
  2.8.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
                ฝ่ายบริการทรัพยากร 
  2.8.2 นายณรงค์  กล้ิงสาด ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 

/ 2.8.3 นายพนม... 



 
 
  2.8.3 นายพนม  ราศีนิล ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
  2.10.4 นายวิเชียร  เทือกต๊ะ ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
  2.10.5 นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย ต าแหน่ง ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.9 คณะกรรมการการเงินและบัญชี 
  2.9.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
                           ฝ่ายบริการทรัพยากร 
  2.9.2 นางสุปัญญา  ทาหะพรหม ต าแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการ 
  2.9.3 นางสาววาสนา  อ่อนลา ต าแหน่ง พนักงานราชการ    กรรมการ 
  2.9.4 นางสาวจิตรนภา  ศิริบุญทวี ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.10 คณะกรรมการงานพัสดุ 
  2.10.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                           ฝ่ายบริการทรัพยากร 
  2.10.2 นายทวิชา  เฉียดแหลม ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
  2.10.3 นางสาวสุริย์ริสสา  สีดากุลฤทธิ์ ต าแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.11 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  2.11.1 นายณรงค์  นันต๊ะจันทร์ ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
                          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  2.11.2 นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ ์ ต าแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการ 
  2.11.3 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กัญญา  แสงสุขศรี ต าแหน่ง ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 
  

  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 และระเบียบอื่นอย่างเคร่งครัด ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้
ทุกประการ 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  3   เดือน สิงหาคม  2561 
 

 
 

(นายวันชัย  โตมี) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


