
 
 
 

    
 
 

คําส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
  ท่ี ๔๘๕ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  มอบหมายหน&าท่ีลูกจ&างช่ัวคราว ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๐ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

        อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว/าด&วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มอบหมายให&ลูกจ&างช่ัวคราว ปฏิบัติหน&าท่ี ดังน้ี 

 

  ๑.  นางสาวธารารัตน8   พิมพ8ทอง    ตําแหน/ง เจ&าหน&าท่ีทะเบียน    
  ทําหน&าที่ 

        ๑.๑  ประจํางานทะเบียน (ดูแลทําความสะอาดห&องทะเบียน , และต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มา
ติดต/อประสานงานท่ีห&องทะเบียนวิทยาลัย)  

        ๑.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๒.  นางสุรัตน8   พูนเกษม   ตําแหน/ง เจ&าหน&าท่ีธุรการ   
  ทําหน&าที่ 

   ๒.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน  (งานธุรการและบัญชีโรงงานแปรรูปนมและอ่ืนๆ ,  
ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงงานนม  และต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานท่ีโรงงานแปรรูปนม) 

   ๒.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

   ๓. นางสาวสุดารัตน8   เหลาคํา  ตําแหน/ง เจ&าหน&าท่ีงานบุคลากร   
   ทําหน&าท่ี 

            ๓.๑  ประจํางานบุคลากร (ดูแลทําความสะอาดห&องงานบุคลากร และต&อนรับ หรือให&คําแนะนํา 
ผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย)   

  ๓.๒ ปฏิบัติหน&าท่ีประสานงานและจัดเตรียมเอกสารให&ผู&อํานวยการ 
  ๓.๓ ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 

    

     ๔.  นางสาวรัตนาพร   ผสมทรัพย8   ตําแหน/งเจ&าหน&าที่สารบรรณ   
     ทําหน&าที่ 

                ๔.๑  ประจํางานบริหารงานท่ัวไป  (ดูแลทําความสะอาดห&องงานบริหารงานท่ัวไป  
และต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 

            ๔.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

//๕.ปาริชาติ ... 



 
 

                                                     -๒- 
 

 

 ๕. นางสาวปาริชาติ  ไชยภักด์ิ    ตําแหน/ง เจ&าหน&าที่เอกสารการพิมพ8 ประจําฝFายวิชาการ   
         ทําหน&าที่ 

                 ๕.๑  ประจํางานในฝFายวิชาการ  (ติดต/อประสานงาน , ดําเนินงาน และจัดระบบงานด&าน
เอกสารในฝFายวิชาการให&มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน&าที่ตามท่ีฝFายวิชาการมอบหมาย)  

                 ๕.๒  ผู&ช/วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  (ดูแลทําความสะอาดห&องวิชาการ  และ
ต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 

                 ๕.๓  ผู&ช/วยงานวัดผลและประเมินผล 
                 ๕.๔  ผู&ช/วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๕.๕  ผู&ช/วยงานส่ือการเรียนการสอน 
        ๕.๖  ผู&ช/วยงานวิทยบริการและห&องสมุด 
             ๕.๗  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 ๖. นางสาวสุชาดา   ประเชตุ    ตําแหน/ง เจ&าหน&าที่เอกสารการพิมพ8  (ประจํางานพัสดุ) 
ทําหน&าท่ี 

                  ๗.๑  ประจํางานพัสดุกลาง (ดูแลทําความสะอาดอาคารพัสดุกลาง และต&อนรับหรือ 
ให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 
          ๗.๒  จัดทําเอกสารชุดเบิกเงิน ควบคุมดูแลการเบิกจ/าย ครุภัณฑ8/การจําหน/าย 

         ๗.๓  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

   ๗. นายนันทชัย    ลายทอง    ตําแหน/ง คนงานกิจการเกษตร (ประจํางานพัสดุ)  
ทําหน&าท่ี 

                  ๗.๑  ประจํางานพัสดุกลาง (ดูแลทําความสะอาดอาคารพัสดุกลาง และต&อนรับหรือ 
ให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 
          ๗.๒ จัดทําเอกสารชุดเบิกเงิน ควบคุมดูแลการเบิกจ/าย ครุภัณฑ8/การจําหน/าย 
          ๗.๓ ปฏิบัติหน&าท่ีพนักงานขับรถยนต8วิทยาลัย และทําความสะอาดรถยนต8วิทยาลัย 

         ๗.๔ ดูแลทําความสะอาดห&องพัสดุและภูมิทัศน8โดยรอบ 
         ๗.๕  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

       ๘. นายแสนยากร  มวลจุมพล  ตําแหน/ง เจ&าหน&าที่กิจกรรม     
 ทําหน&าที่ 

                   ๘.๑  ประจํางานในฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  (ติดต/อประสานงาน , ดําเนินงาน 
และจัดระบบงานด&านเอกสารในฝFายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให&มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน&าท่ีตามที่ฝFาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามอบหมาย)   
 

//๘.๒  ผู&ช/วยงานกิจกรรม.. 



 
-๓- 

                   ๘.๒  ผู&ช/วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  (ดูแลทําความสะอาดห&องกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา , และต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 

                   ๘.๓  ผู&ช/วยงานแนะแนวนักเรียนนักศึกษา 
                   ๘.๔  ผู&ช/วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

           ๘.๕  ผู&ช/วยงานครูที่ปรึกษา 
                   ๘.๖   ผู&ช/วยงานปกครอง 
                   ๘.๗  ผู&ช/วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
               ๘.๘  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๙. ว/าที่ร&อยตรีนิรันดร8   สิทธิเชิงค&า  ตําแหน/งเจ&าหน&าที่ศูนย8ข&อมูล    ทําหน&าท่ี 
                 ๙.๑  ประจํางานในฝFายแผนงานและความร/วมมือ   (ติดต/อประสานงาน , ดําเนินงาน  และ

จัดระบบงานด&านเอกสารในฝFายแผนงานฯ ให&มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน&าที่ตามท่ีฝFายแผนงานฯมอบหมาย)  
                 ๙.๒  ผู&ช/วยงานวางแผนและงบประมาณ  (ดูแลทําความสะอาดห&องแผนงานและ 

ศูนย8ข&อมูล , และต&อนรับ หรือให&คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 
                 ๙.๓  ผู&ช/วยงานศูนย8ข&อมูลและสารสนเทศ 
                 ๙.๔  ผู&ช/วยงานความร/วมมือ 
        ๙.๕  ผู&ช/วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ8 
        ๙.๖  ผู&ช/วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                 ๙.๗  ผู&ช/วยงานส/งเสริมผลิตผล การค&า และประกอบธุรกิจ 
        ๙.๘  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐. นางสาวสุกัญญา   ปานคล&าย   ตําแหน/งเจ&าหน&าท่ีเอกสารการพิมพ8 (ประจํางานการบัญชี)   
                 ทําหน&าท่ี 
                  ๑๐.๑  ประจํางานการบัญชี (ดูแลทําความสะอาดห&องงานการเงิน บัญชี  และต&อนรับหรือให&

คําแนะนําผู&มาติดต/อประสานงานในวิทยาลัย) 
         ๑๐.๒  ผู&ช/วยงานการเงิน 
         ๑๐.๓  ผู&ช/วยงานประชาสัมพันธ8 

         ๑๐.๔ ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑๑. นางเฉลย  ปานคล&าย    ตําแหน/งคนงานกิจการเกษตร      
  ทําหน&าท่ี   
         ๑๑.๑  ประจําแผนกวิชาสัตวศาสตร8 (ฟาร8มสุกร , ฟาร8มไก/ไข/ , โรงเรือนสุกร โรงเรือนไก/ไข/ 

โรงเรือนสุกรหลุม , โรงผสมและเก็บอาหารสัตว8 , โรงชําแหละสัตว8และภูมิทัศน8โดยรอบ) 
         ๑๑.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

//๑๒. นายทิม… 
 



 
-๔- 

 

    ๑๒. นายทิม รอดนิล   ตําแหน/งคนงานกิจการเกษตร     
ทําหน&าท่ี   

๑๒.๑  ประจํางานอาคารสถานที่   (ปฏิบัติหน&าท่ียามรักษาการณ8และความปลอดภัย 
ตรวจตราบุคคลให&แลกบัตรเข&า-ออกและบันทึกลงสมุดวิทยาลัยอย/างเคร/งครัด ,เปQดไฟฟRาหลังเวลา ๑๘.๓๐ น. ปQดไฟ
ไม/เกินเวลา ๐๕.๓๐ น. ดูแลทําความสะอาดปRอมยาม,รดนํ้าต&นไม&และภูมิทัศน8โดยรอบ) 

                ๑๒.๒  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

                  ๑๓. นายสน่ัน     งานนัก ตําแหน/ง คนงานกิจกรรมเกษตร 
ทําหน&าท่ี   

                ๑๓.๑  ประจํางานอาคารสถานท่ี   (ปฏิบัติหน&าที่ยามรักษาการณ8และความปลอดภัยตรวจ
ตราบุคคลให&แลกบัตรเข&า-ออกและบันทึกลงสมุดวิทยาลัยอย/างเคร/งครัด ,เปQดไฟฟRาหลังเวลา ๑๘.๓๐ น. ปQดไฟ
ไม/เกินเวลา ๐๕.๓๐ น. ดูแลทําความสะอาดปRอมยาม,รดนํ้าต&นไม&และภูมิทัศน8โดยรอบ) 

                ๑๓.๒  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๔. นางสุภาภรณ8   จันทบุตร   ตําแหน/ง คนครัว  
      ทําหน&าที่   

            ๑๔.๑  ประจํางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (โรงอาหารเกษตรเพื่อชีวิต)  จัดเตรียม 
และบริการอาหารให&กับนักเรียนนักศึกษา จํานวน ๓ ม้ือ และงานอบรม หรืออ่ืนๆ , ดูแลทําความสะอาดอาคาร 
โรงอาหารเกษตรเพื่อชีวิต และภูมิทัศน8โดยรอบ) 

            ๑๔.๒  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑๕. นางไพเราะ เทพวัน       ตําแหน/ง  คนงานกิจกรรมเกษตร (ประจําโรงครัวปฏิรูป)    
       ทําหน&าท่ี   

            ๑๕.๑  ประจํางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (โรงอาหารเกษตรเพื่อชีวิต)  จัดเตรียม 
และบริการอาหารให&กับนักเรียนนักศึกษา จํานวน ๓ ม้ือ และงานอบรม หรืออ่ืนๆ , ดูแลทําความสะอาดอาคาร 
โรงอาหารเกษตรเพื่อชีวิต และภูมิทัศน8โดยรอบ) 

            ๑๕.๒  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

   ๑๖. นายสนิท   อบเชย   ตําแหน/ง คนงานกิจการเกษตร   
  ทําหน&าที่ 

                ๑๖.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน  (ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงงานแปรรูปนม 
และภูมิทัศน8โดยรอบ) 

               ๑๖.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 
          //๑๗. นายสงกรานต8 ... 
 
 



 
-๕- 

 

 ๑๗. นายสงกรานต8   บางแบ/ง   ตําแหน/งคนงานกิจการเกษตร      
      ทําหน&าที่ 

                        ๑๗.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน  (ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงงานแปรรูปนม 
และภูมิทัศน8โดยรอบ) 
                 ๑๗.๒  ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมายทําหน&าที่ 
 

  ๑๘. นายภูริภพ    เทพชุมภู   ตําแหน/ง คนงานกิจการเกษตร   
            ทําหน&าที่ 

                ๑๘.๑  ประจํางานฟาร8มและโรงงาน  (ดูแลทําความสะอาดอาคารโรงงานแปรรูปนม 
และภูมิทัศน8โดยรอบ) 

               ๑๘.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑๙. นางนิตย8   เพ็งสมยา   ตําแหน/งคนงานกิจการเกษตร    
      ทําหน&าที่   

                ๑๙.๑  ประจําแผนกวิชาพืชศาสตร8  (เปQด – ปQดดูแลทําความสะอาดอาคารเรียน 
และพื้นท่ีโดยรอบแผนกวิชาพืชศาสตร8, ดูแลฟาร8มไม&ดอกไม&ประดับ , โรงเรือนเพาะชํา และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ8 ,
ฟาร8มไม&ผล , บริเวณอาคารเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ , โรงเรือนระบบปQด,สวนไผ/และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย8วิทยบริการ) 

               ๑๙.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
     ๒๐. นายสุธี  สุขตะคุ   ตําแหน/งคนงานกิจการเกษตร    
 

    ทําหน&าท่ี   
                ๒๐.๑  ประจําแผนกวิชาพืชศาสตร8  (ดูแลพื้นท่ีโดยรอบแผนกวิชาพืชศาสตร8 ,  

ฟาร8มไม&ผล , โครงการชีววิถี 
               ๒๐.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

    ๒๑. นางสุทิน  สุขตะคุ   ตําแหน/ง คนงานกิจการเกษตร    
 ทําหน&าที่   

               ๒๑.๑  ดูแลฟาร8มสุกร , ฟาร8มโคเน้ือ , ฟาร8มกระบือ  
               ๒๑.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนๆตามที่ได&รับมอบหมาย 
 ๒๒. นางสาวสมพร    มีอ/อน   ตําแหน/ง คนงานกิจการเกษตร    

      ทําหน&าที่   
                ๒๒.๑  ประจําแผนกวิชาพืชศาสตร8  (ดูแลทําความสะอาดอาคารเรียนและพื้นท่ี 

โดยรอบแผนกวิชาพืชศาสตร8, ประจํางานฟาร8มเห็ดและภูมิทัศน8โดยรอบโรงเห็ด , ประจํางานพืชผัก ,ประจําแปลง
ผลไม&ฝรั่ง) 
               

                 //๒๒.๒  ปฏิบัติหน&าที่.. 
 



 
 

-๖- 
 
 

               ๒๒.๒  ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

     ให&ผู&ท่ีได&รับมอบหมายหน&าท่ีปฏิบัติงานอย/างเต็มความสามารถเพื่อให&เกิดประโยชน8สูงสุดต/อ
วิทยาลัยและทางราชการ 

 

  ท้ังน้ีต้ังแต/บัดน้ีเปTนต&นไป 
 

                    ส่ัง  ณ  วันที่  ๑ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐       
 

 
 
 
 

                                                   (นายสุภาพ   มณีรัตน8)                         
                                ผู&อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


