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ค ำส่ังวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก 

ท่ี 253/๒๕61 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำรประเมิน อกท.หน่วย  ดีเด่น   

ระดับภำค  ภำคเหนือ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
----------------------------------------- 

 

 ตำมท่ีองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย  ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี  มีกำรประเมิน  หน่วย  อกท.  ดีเด่นของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก  ระหว่ำงวันท่ี  
16 – 28  ตุลำคม  2561  เพื่อให้กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน หน่วย อกท. ดีเด่น  เกิด
ควำมพร้อมก่อนกำรรับกำรประเมินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ว่ำด้วยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓, ๔๒ และข้อ ๔๘  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับกำร
ประเมิน  หน่วย  อกท. ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นำยวันชัย   โตมี         ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  นำยณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  รองประธำนกรรรมกำร 
 ๑.3  นำยอดิธร   สังฆจันทร์  กรรมกำร 
 1.4  นำงสำวชลธิชำ  วณิชศิริ   กรรมกำร 
 1.5  นำงสุดำรัตน์  วัฒนธญัญกรรม  กรรมกำร 
 1.6 นำงละมุล   รื่นรวย   กรรมกำร 
 1.7 นำงสำวจันทกำนต์  เอี่ยมส ำอำงค์  กรรมกำร 

1.8  นำงสำวอรทัย ลังกำกำศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.9  นำงสำวศรีสมร ทวีโชคชำญชัย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่   
ก ำหนดขอบเขต สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน  

แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ให้กิจกรรมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน 
 2.1  ชมรมวิชาพืชศาสตร์ 
  ๒.๑.1   นำงชมพู่  ชัยวร   ประธำนกรรมกำร 
  ๒.1.2   นำยมนตรี  รื่นรวย   กรรมกำร 
  2.1.3   นำยโชติกร  ทำหะพรหม  กรรมกำร 

๒.2.4   นำงนำตยำ  ปำนพิมลวัฒน ์  กรรมกำร 
๒.2.5   นำงสำวศศิกำนต์  แซ๋กือ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 2.2 ชมรมวิชาสัตวศาสตร์ 
  2.2.1 นำยสุรสิทธิ์  แจ่มใส   ประธำนกรรมกำร 
  2.2.2 นำยณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  กรรมกำร 
  2.2.2 นำยนริศ   ปำณพิมลวัฒน์  กรรมกำร 
  2.2.3 นำงสำวอรทัย  ลังกำกำศ  กรรมกำร 
  2.2.4 นำงสำวพำฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมกำรและเขำนุกำร 
 2.3 ชมรมวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
  2.3.1 นำงสำวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน ์  ประธำนกรรมกำร 
  2.3.2 นำงนงลักษณ์  ทำสี   กรรมกำร 
  2.3.3 นำงสำวหฤทัย  ศิระวงษ ์  กรรมกำร 
  2.3.4 นำงสำวจำรุวรรณ  อุปกำระ   กรรมกำร 
  2.3.5 นำงสำวจันทกำนต์   เอี่ยมส ำอำงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.4 ชมรมวิชาธุรกิจเกษตร 
  2.4.1 นำงละมุล   รื่นรวย   ประธำนกรรมกำร 
  2.4.2 นำงสุณี   แจ่มใส   กรรมกำร 
  2.4.3 นำยชยันต์  วรำโภค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.5 ชมรมเกษตรผสมผสาน 
  2.5.1 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกัญญำ   แสงสุขศรี  ประธำนกรรมกำร 
  2.5.2 นำยเอกชัย  กองทอง   กรรมกำร 
  2.5.3 นำงสำวศรีสมร  ทวีโชคชำญชัย  กรรมกำรและเลขนุกำร 
 2.6 หอพักหญิงริมน  า 
  2.6.1 นำงละมุล   รื่นรวย   ประธำนกรรมกำร 
  2.6.2 นำงสุดำรัตน์  วัฒนธญัญกรรม  กรรมกำร 
  2.6.3 นำงสุณี   แจ่มใส   กรรมกำร 
  2.6.4 นำงสำวหฤทัย  ลังกำกำศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.7 หอพักหญิงแม่ปิง 
  2.7.1 นำงนงลักษณ์  ทำสี   ประธำนกรรมกำร 
  2.7.2 นำงนำตยำ  ปำณพิมลวัฒน์  กรรมกำร 
  2.73. นำงสำวสุริย์ริสสำ  สีดำกุลฤทธิ์  กรรมกำร 
  2.7.4 นำงสำวจิตรนภำ  ศิริบุญทวี  กรรมกำร 
  2.7.5 นำงสำวพำฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมกำร 
  2.7.6 นำงสำวจำรุวรรณ  อุปกำระ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.8 หอพักเทพวรุณ 
  2.8.1 นำงชมพู่   ชัยวร   ประธำนกรรมกำร 
  2.8.2 นำงสำวจันทกำนต์  เอี่ยมส ำอำงค์  กรรมกำร 
  2.8.3 นำงสำวนิศำชล  ตำลิน   กรรมกำร 
  2.8.4 นำงสำววำสนำ  อ่อนลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 2.9 หมู่บ้านปฏิรูปชาย 
  2.9.1 นำยโชติกร  ทำหะพรหม  ประธำนกรรมกำร 
  2.9.2 นำยสุรสิทธิ์  แจ่มใส   กรรมกำร 
  2.9.3 นำยเอกชัย  กองทอง   กรรมกำร 
  2.9.4 นำยนริศ   ปำณพิมลวัฒน์  กรรมกำร 
  2.9.5 นำยมนตร ี  รื่นรวย   กรรมกำร 
  2.9.6 นำยชยันต์  วรำโภค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.10 หมู่บ้าน อกท. 
  2.10.1 นำงสำวศรีสมร  ทวีโชคชำญชัย  ประธำนกรรมกำร 
  2.10.2 นำงสำวอรทัย  ลังกำกำศ  กรรมกำร 
  2.10.3 นำงสำวศศิกำนต์  แซ่กือ   กรรมกำรและเลขำกำร 

 

มีหน้าที่  
๑. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  อกท. ระดับหน่วย  

เตรียมรับกำรประเมิน อกท.หน่วย  ดีเด่น   
๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

บรรลุวัตถุประสงค์ 
๓. ก ำหนดผังกำรจัดงำน และองค์ประกอบต่ำงๆ  ในกำรจัดเตรียมรับกำรประเมิน อกท.หน่วย  

ดีเด่น   
๔. ดูแลแก้ไขปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรจัดงำน 
๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประดับตกแต่ง  
 ๓.๑   นำยณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๓.๒   นำยมนตรี   รื่นรวย   กรรมกำร 
 ๓.๓   นำยโชติกร  ทำหะพรหม  กรรมกำร 
 ๓.๔   นำยสุรสิทธิ์  แจ่มใส   กรรมกำร 
 3.5   นำยเอกชัย  กองทอง   กรรมกำร 
 ๓.6   นำยสีนวน   สรรพค้ำ   กรรมกำร 
 ๓.7   นำยสมพงษ์  ศิวิใจ   กรรมกำร 
 ๓.8   นำงสมปอง  เครือปู่   กรรมกำร 
 ๓.9   นำยจรูญ   เครือเถ่ือน  กรรมกำร 
 3.10 นำงสำวจิตรนภำ  ศิริบุญทวี  กรรมกำร 
 3.11 นำงนิ่มนวล  จันทะวงศ์  กรรมกำร 
 3.12 นำงสำววำสนำ  อ่อนลำ   กรรมกำร 
 3.13 นำงสำวนิศำชล  ตำลิน   กรรมกำร 
 3.14 นำงสำวจำรุวรรณ  อุปกำระ   กรรมกำร 
 3.15 นำงพชร   สังฆจันทร์  กรรมกำร 
 3.16 นำงกชพร   พลูทอง   กรรมกำร 
 3.17 นำงสำวศิรินภำ  ศิวิใจ   กรรมกำร 
 ๓.๑8 นำยศักดิ์สิทธิ์  สัตโส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้าที่ 
๑. จัดสถำนท่ีจัดงำนห้องประชุม  ประดับตกแต่งให้สวยงำม  จัดเตรียมโต๊ะเก้ำอี้ให้พร้อม 
๒. จัดและติดต้ังองค์ประกอบต่ำง ๆ  เช่น  ป้ำยต้อนรับ 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายสื่อ โสต อุปกรณ์ แสง เสียง ไฟฟ้าและบันทึกภาพ 
 4.๑  นำยสุรสิทธิ์   แจ่มใส   ประธำนกรรมกำร 
 4.๒  นำงสำวอรทัย  ลังกำกำศ  กรรมกำร 
 4.3 ผู้ส่ือข่ำวของแต่ละชมรม    กรรมกำร 
 4.3  นำยชยันต์   วรำโภค   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.4  นำยประมวล  รอดคุ้ม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่   
๑. วำงแผนร่วมกับฝ่ำยอำคำรสถำนท่ีในกำรจัดระบบไฟฟ้ำ แสง เสียง ส่ือ โสตและบันทึกภำพ 

ในกำรประเมิน  อกท.หน่วย  ดีเด่น  ระดับภำค ภำคเหนือ 
๒. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวท้ังก่อน ระหว่ำงและหลังกำรประเมิน  อกท.หน่วย  ดีเด่น  

ระดับภำค ภำคเหนือ 
๓. จัดท ำและตัดต่อภำพประกอบกำรสรุปกำรจัดกำรประเมิน  อกท.หน่วย  ดีเด่น  ระดับภำค 

ภำคเหนือ 
๔. ดูแลและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ แสง เสียงท่ีอำจจะเกิดกำรขัดข้องขึ้น 
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

 

5.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 5.๑   นำงสำวผ่องพรรณ  ธุวังควัฒน ์  ประธำนกรรมกำร 
 5.๒   นำงจรรยำ   นันต๊ะจันทร ์  กรรมกำร 
 5.3   นำงสำวนิศำชล  ตำลิน   กรรมกำร 
 5.4   นำงประนอม  สรรพค้ำ   กรรมกำร 
 5.5   นำงลัดดำ   แห้วเพ็ชร  กรรมกำร 
 5.6   นำงนิ่มนวล  จันทะวงค์  กรรมกำร 
 5.7   นำงสำรภี   บัวเขียว   กรรมกำร 
 5.8   นำงสำวจิตรนภำ  ศิริบุญทวี  กรรมกำร 
 5.9   นำงกชพร   พลูทอง   กรรมกำร 
 5.10 นำงพชร   สังฆจันทร์  กรรมกำร 
 5.11 นำงสำวศิรินภำ  ศิวิใจ   กรรมกำร 
 5.12 นำงละมุล   รื่นรวย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.13 นำงสำวจำรุวรรณ  อุปกำระ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มีหน้าที่  
๑. วำงแผนกำรและจัดเตรียมอำหำรเครื่องด่ืม เพื่อบริกำรแก่แขกผู้มำร่วมงำน 
๒. จัดบริกำรอำหำรและน้ ำด่ืมแก่คณะกรรมกำรจัดงำนและคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด  

กำรแสดงและกำรแข่งขันภำยในงำนประชุมวิชำกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

 

6.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 6.๑  นำยณรงค์   นันต๊ะจันทร ์  ประธำนกรรมกำร 
 6.๒  นำยโชติกร   ทำหะพรหม  กรรมกำร 

6.๓  นำยเอกชัย   กองทอง   กรรมกำร 
 6.๔  นำยพนม   รำศรีนิล   กรรมกำร 
 6.๕  นำยณรงค์   กล้ิงสำด   กรรมกำร 

6.6  นำยวิเชียร   เทือกต๊ะ   กรรมกำร 
 6.7  นำงสำวศรีสมร  ทวีโชคชำญชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

6.8 นำงสำวสุริย์ริสสำ  สีดำกุลฤทธิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 

มีหน้าที่  
๑. จัดเตรียมยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรบริกำรภำยในงำนกำรประเมิน อกท.หน่วย  ดีเด่น ระดับภำค 

ภำคเหนือ 
๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

 

7.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
 7.๑  นำยณรงค์  นันต๊ะจันทร ์  ประธำนกรรมกำร 
 7.๒  นำงสำรภี  บัวเขียว   กรรมกำร 
 7.3  นำงสำวจำรุวรรณ อุปกำระ   กรรมกำร 
 7.4 นำงสำวกชพร พลูทอง   กรรมกำร 
 7.5  นำงจรรยำ  นันต๊ะจันทร ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่ 
๑. วำงแผน ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรท ำเอกสำรและแบบฟอร์มต่ำงๆ  
๒. จัดหำเจ้ำหน้ำท่ี และวัสดุ อุปกรณ์ ต่ำงๆ ในกำรจัดพิมพ์เอกสำรให้เพียงพอ 
๓. จัดท ำเอกสำร เย็บเล่ม ตำมท่ีได้รับกำรประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 8.๑  นำยณรงค์   นันต๊ะจันทร ์ ประธำนกรรมกำร 
 8.๒  นำงสำวหฤทัย  ศิระวงษ ์ กรรมกำร 
 8.3  นำงกชพร   พลูทอง  กรรมกำร 
 8.๔  ว่ำท่ีร.ต.หญิงกัญญำ  แสงสุขศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๖ 

 
 8.5  นำงนิ่มนวล   จันทะวงศ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  
๑.  ประชุมวำงแผน ประสำนงำนจัดท ำแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรประเมิน อกท.หน่วย  ดีเด่น  

ระดับภำค ภำคเหนือ 
 ๒.  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดงำนกำรประเมิน อกท.หน่วย  ดีเด่น  ระดับภำค ภำคเหนือ 
 ๓.  จัดท ำเอกสำรสรุปกำรประเมินผลกำรจัดงำนกำรประเมิน อกท.หน่วย  ดีเด่น  ระดับภำค 
ภำคเหนือ  เสนอต่อประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร อกท.  ระดับหน่วย และส่งเผยแพร่ไปยัง ทุกหน่วย ภำยหลัง
กำรจัดงำนเสร็จส้ิน 
 ๔.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

 ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ เสียสละ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนรำชกำรต่อไป 
  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 11 ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

 
(นำยวันชัย   โตมี) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีตำก 
 

 


