
 
 
    

 

 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 
  ที ่๓๗๗  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       ด้วย วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร ได้แต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยและงำน
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
                 จึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๒  มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ในฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

๑. ฝ่ายวิชาการ  
 นายสุกิจ    มาลัยรุ่งสกุล  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร   
ปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยวิชำกำร โดยรับผิดชอบบริหำรงำนดังนี้   

๑. มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำและฝึกอบรมให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 
๒. ควบคุมดูแลแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ แผนกวิชำชีพตำมสำขำท่ีเปิดสอน งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน 

กำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ีงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

       

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
 นำงสำวสุขสิริ  อินจันทร์     
           มีหน้ำที ่ ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

๑.๑  แผนกวิชา 
 ๑.๑.๑  แผนกวิชาพืน้ฐาน 
  ๑.๑.๑.๑  นำยเอกสิทธิ์        ปิ่นทอง  ครู คศ.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำ 

๑.๑.๑.๒  นำงสำวโชติดำ        พักเรือนดี           ครู คศ.๑   หัวหนำ้งำนโครงกำร อศ.กช. 
๑.๑.๑.๓  นำงนนท์นำรี          จับใจนำย  ครู คศ.๑ 
๑.๑.๑.๔  นำยเชำวฤทธิ ์        ชุมภ ู  ครู คศ.๑ 
๑.๑.๑.๕  นำงสำวนันท์พิชชำ   สงครำม  ครูผู้ช่วย 
๑.๑.๑.๖  นำงสำวณัชญ์ชนก    แซ่โล้ว    ครูผู้ช่วย 
๑.๑.๑.๗  นำงสำวพนมรุ้ง        พูนใจสม  พนักงำนรำชกำร 
๑.๑.๑.๘  นำยอิสระ              เทพยุหะ  พนักงำนรำชกำร  
 
 
 

                  //๑.๑.๒  แผนกวิชำพืชศำสตร์..  
 
 
 
 



 
 

-๒- 
๑.๑.๒  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
  ๑.๑.๒.๑  นำงสำวนิพภำพร   ปวนกำศ     ครู คศ.๑   หัวหน้ำแผนกวชิำพืชศำสตร์ 

        หัวหน้ำงำนโครงกำรสวน 
                สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน/ 
                หัวหน้ำโครงกำรชีววิถี/ 
                หัวหน้ำโครงกำรหำรำยได้ 

        ระหว่ำงเรียน 
  ๑.๑.๒.๒  นำงอรนุช      อยู่ยอด     ครู คศ.๒                                                                            
  ๑.๑.๒.๓  นำยคธำวุธ      เครือวิยะ     คร ูคศ.๑ 
  ๑.๑.๒.๔  นำยพงษ์เดช         ทองรัตน์     ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยงำนโครงกำร อศ.กช. 
  ๑.๑.๒.๕  นำยวิระ      ไกยรำช     ครูผู้ช่วย 

๑.๑.๒.๖  นำงสำวอมรรักษ์     ติง      ครูผู้ช่วย       ผู้ชว่ยงำนโครงกำร อศ.กช. 
  ๑.๑.๒.๗ นำยไพทูรย์      นำมสง่ำ     พนักงำนรำชกำร    

  ๑.๑.๓  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
   ๑.๑.๓.๑  นำยพิทยำ             แยม้ด ี     ครู คศ.๓  หัวหน้ำแผนกวิชำ                                                                
   ๑.๑.๓.๒  นำยสมยศ         เจริญศิลป ์     ครู คศ.๒ 
   ๑.๑.๓.๓  นำงจิรประภำ       เจริญศิลป ์     ครู คศ.๒ 
   ๑.๑.๓.๔  นำยณปภัช       พวงล ำใย     ครูผู้ช่วย     

  ๑.๑.๔  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   ๑.๑.๔.๑  นำงรสสุคนธ ์       แย้มด ี     ครู คศ.๒     หวัหน้ำแผนกวิชำ 

๑.๑.๔.๒  นำงสำวสุขสิร ิ       อินจันทร ์     ครู คศ.๒ 
   ๑.๑.๔.๓  นำงสำววันทนีย์      สีทำ     พนักงำนรำชกำร 
 

๑.๑.๕  แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
   ๑.๑.๕.๑  นำยกติติภณ        ประไพภักดิ์    ครู คศ.๑       หวัหน้ำแผนกวิชำ   
   ๑.๑.๕.๒  ว่ำที่ร้อยตรีธเนตร     แต่งงำม     ครู คศ.๑ 
   ๑.๑.๕.๓  นำยพงษ์ศักดิ์        พวงอุดม     ครูผู้ช่วย  
   ๑.๑.๕.๔  นำยสิทธิกร        ใสสอำด     พนักงำนรำชกำร 
 

  ๑.๑.๖  แผนกวิชาบัญชี  
   ๑.๑.๖.๑  นำยเกียรติพงษ์       เพ่ิมพัฒนำกุล  ครู คศ.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำ 

๑.๑.๖.๒  นำงสำวปุณญนุช    อินทร์ใย  พนักงำนรำชกำร   
๑.๑.๖.๓  นำงสำวจันทร์ทิพย์  ใจแสน  พนักงำนรำชกำร  

   ๑.๑.๖.๔  นำงสำวบุญญำพร   ก ำแพงโสภำ  พนักงำนรำชกำร 
 

๑.๑.๗  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ๑.๑.๗.๑  นำยสมภพ       อินทร์อยู่  คร ูคศ.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำ   

๑.๑.๗.๒  นำยศิริศักดิ ์       ทรัพย์มูล  พนักงำนรำชกำร  
   ๑.๑.๗.๓  นำยธวัชชัย       คชำธำร  พนักงำนรำชกำร  
   ๑.๑.๗..๔  นำยศุภดิฐ       มณีรัตน์   ครูจ้ำงสอน 
 

//มีหนำ้ที่  ๑.  กำรจัดท ำ… 
 

 



 
 

-๓- 
 
 

มีหนำ้ที ่ ๑.  กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือก 
จัดตำรำงสอนรวมและตำรำงสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชำ 

     ๒.  ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียน 
กำรสอน กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัยในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบแบบแผน 
ของทำงรำชกำร 

      ๓.  วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแผนกวิชำ  
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 ๔.  จัดหำดูแลรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ อปุกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชำให้ใช้งำนได้ 
เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๕.  สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ กำรใช้ 
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน กำรเขียนต ำรำ เอกสำร และใบช่วยสอนต่ำง ๆ 
 ๖.  ติดตำมและแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำโครงกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู ใบงำน ตลอดจน 
แฟ้มสะสมงำน โดยบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๗.  ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำ และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบงำน 
 ๘.  ควบคุมดูแลและพัฒนำส ำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ให้สะอำดเรียบร้อยทันสมัย 
อยู่เสมอ 
 ๙.  ปกครองดูแลบุคลำกรในแผนกวิชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบแบบแผนของ                  
ทำงรำชกำร และเสนอควำมดีควำมชอบของบุคลำกรในแผนกวิชำ 
 ๑๐.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๑.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๑๒.  ดูแล  บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๓.  ดูแล บ ำรุงรักษำอำคำรแผนกวิชำที่ตนเองสังกัดอยู่ 
 ๑๔.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
 

๑.๒  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
         ๑.๒.๑  นำงสำวสุขสิริ    อินจันทร์ ครู คศ.๒   หัวหน้ำงำน 
         ๑.๒.๒  หัวหน้ำแผนกวิชำ /หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  ผู้ช่วยงำน 
 ๑.๒.๓  นำงสำวจำรุนันท์     พูนเกษม พนักงำนธุรกำร ส ๔/หัวหน้ำ ผู้ช่วยงำน 

 

มีหน้ำที่  ๑.  จดัท ำ รวบรวม และตรวจสอบแผนกำรเรียน ของทุกแผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงหลักสูตร 
            ๒.  จัดท ำตำรำงสอน ตำรำงเรียนร่วมกับแผนกวิชำต่ำง ๆ และสถำนประกอบกำรที่เก่ียวข้อง 

 ๓.  จดัท ำแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกีย่วกับงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 ๔.  พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำน 

ภำยนอกเพ่ือจัดรำยวิชำและสำขำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ชุมชน ท้องถิ่น    
สภำพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 ๕.  จัดหำ รวบรวม และพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือควำมรู้หรอืทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
หรือกำรศึกษำต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร 
จุดหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ 
 

//๗.  ประสำนงำนกับแผนก… 
 



 
-๔- 

 ๗.  ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งระบบกำรเทียบโอนควำมรู้ 
และประสบกำรณ์วิชำชีพ และสะสมหน่วยกิต 

 ๘.  ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร 
 ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียนกำรสอน 

สื่อและเทคโนโลยีกำรสอนที่ทันสมัย 
 ๑๐.  รวบรวม และเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ 

ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
 ๑๑.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๒.  จดัท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขัน้ 
 ๑๓.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๔.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑.๓  งานวัดผลและประเมินผล 
 ๑.๓.๑  นำงสำวนันท์พิชชำ     สงครำม      ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำงำน 
 ๑.๓.๒  นำงณรำพรรณ       แช่มช้อย      พนักงำนธุรกำร ส ๓  ผู้ช่วยงำน 
 ๑.๓.๓  นำงสำวธำรำรัตน์    พิมพ์ทอง      เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน ผู้ช่วยงำน 
 

มีหน้ำที ่ ๑.  ส่งเสริมสนับสนนุครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผลและ 
ประเมินผล 

 ๒.  ก ำกับ ดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 
ระเบียบ 

 ๓.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน 
 ๔.  ตรวจสอบผลกำรให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ  และ 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย เพ่ืออนุมัติผลกำรเรยีน 
 ๕.  รวบรวมผลกำรเรียนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วส่งงำนทะเบียน 
 ๖.  จัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ 
            ๗.  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดท ำข้อสอบมำตรฐำน 

            ๘.  เก็บรักษำและท ำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกบั 
งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบ 

 ๙.  ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 ๑๐.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๑.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๑๒.  ดูแล บ ำรุงรกัษำและรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๓.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑.๔  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
        ๑.๔.๑  นำยศุภดิฐ มณีรัตน์ ครูจ้ำงสอน   หัวหน้ำงำน  
        ๑.๔.๒  นำยอิสระ เทพยุหะ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๑.๔.๒  นำงณรำพรรณ       แช่มช้อย พนักงำนธุรกำร ส ๓  ผู้ช่วยงำน 
  

มีหน้ำที่  ๑.  วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

 ๒.  จัดระบบกำรบริหำรให้ได้มำตรฐำน 
 
               //๓.  ประสำนงำน… 
 



 
 

-๕- 
 

 ๓.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๔.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๕.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑.๕  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๑.๕.๑  นำยณปภัช พวงล ำใย ครูผู้ช่วย    หวัหน้ำงำน 
        ๑.๕.๒  หัวหน้ำแผนกวิชำ       ผู้ช่วยงำน 
        ๑.๕.๓  นำงสำววันทนีย์  สีทำ   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน  
        ๑.๕.๔  นำงสำวบุญญำพร   ก ำแพงโสภำ  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
        ๑.๕.๕  นำยสิทธิกร  ใสสอำด  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
        ๑.๕.๖  นำงสำวจำรุนันท์   พูนเกษม  พนักงำนธุรกำร ส ๔/หัวหน้ำ ผู้ช่วยงำน 

 
มีหน้ำที่  ๑.  จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 
 ๒.  จัดท ำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงกำรสร้ำงของหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำร                 

ในกำรวิเครำะห์จุดประสงค์รำยวิชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ 
 ๓. วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำม กำรฝึกปฏิบัติในสถำนประกอบกำร 

และ มีกำรวัดผลและประเมินผล ควบคุมก ำกับดูแล และแก้ปัญหำต่ำง ๆ 
 ๔.  ประชุมสัมมนำครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกันวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรสอน 

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี                 
 ๕.  ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพ่ือกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับ 

นักเรียน นักศึกษำ 
 ๖.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๗.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑.๖  งานสื่อการเรียนการสอน 

             ๑.๖.๑  นำยอิสระ       เทพยุหะ พนักงำนรำชกำร   หัวหน้ำงำน    
 ๑.๖.๒  นำยศิริศักดิ์           ทรัพย์มูล พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน    
               ๑.๖.๓  นำยธวัชชัย            คชำธำร พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
                   ๑.๖.๔  นำยศุภดิฐ             มณีรัตน์ ครูจ้ำงสอน   ผู้ช่วยงำน 

  ๑.๖.๕  นำงสำวจำรุนันท์     พูนเกษม พนักงำนธุรกำร ส ๔/หัวหน้ำ ผู้ช่วยงำน 
 

 

           มีหน้ำที ่ ๑.  วำงแผนจัดหำ จัดท ำ กำรให้บริกำร สื่อกำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเรียนรู้ 
 ๒. จัดหำรวบรวมวัสด ุสื่อสิงพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือให้บริกำร 
ในสถำนศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียนนักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ในสถำนศึกษำ 

   
//๓.  อ ำนวยควำม… 

 
 



 
 

-๖- 
 ๓.  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ๔.  พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในกำรใช้และผลิตสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรศึกษำ 
ทำงไกล กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕.  รับผิดชอบ ดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและให้บริกำรด้ำน 
โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 
 ๖.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 

 ๗.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
๑.๗ งานฟาร์มบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
        ๑.๗.๑ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
  ๑.๗.๑.๑  นำยพิทยำ แยม้ดี  ครู คศ.๓  ประจ ำงำนฟำร์มโค/กระบือ/แพะ 
  ๑.๗.๑.๒  นำยสมยศ เจริญศิลป์ ครู คศ.๒  ประจ ำงำนฟำร์มสัตว์ปีก 
  ๑.๗.๑.๓  นำงจิรประภำ  เจรญิศิลป์ ครู คศ.๒  ประจ ำงำนฟำร์มประมง 
  ๑.๗.๑.๔  นำยณปภัช พวงล ำใย ครผูู้ช่วย    ประจ ำฟำร์มสุกร 
 

       ๑.๗.๒  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
             ๑.๗.๒.๑  นำงสำวนิพภำพร    ปวนกำศ    ครู คศ.๑    หัวหน้ำโรงเรือนระบบปิด / 
     ประจ ำงำนฟำร์มชีววิถี 
              ๑.๗.๒.๒  นำงอรนุช        อยู่ยอด          ครู คศ.๒    โรงเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/ ดินและปุ๋ย   
              ๑.๗.๒.๓ นำยคธำวุธ        เครอืวิยะ        คร ูคศ.๑    ประจ ำงำนฟำร์มไม้ดอกไม้ประดับ/ 

                          ประจ ำฟำร์มเรือนเพรำะช ำ/ 
    ประจ ำงำนโรงเรือนระบบปิด                                

             ๑.๗.๒.๔ นำยพงษ์เดช        ทองรัตน์        ครูผูช้่วย     หัวหน้ำงำนฟำร์มพืชผัก/ฟำร์มเห็ด 
             ๑.๗.๒.๕ นำยวริะ              ไกยรำช        ครผููช้่วย      หัวหน้ำงำนฟำร์มไม้ผล/ 
      หัวหน้ำงำนฟำร์มดินและปุ๋ย/ 
      หัวหน้ำงำนฟำร์มไม้ดอกไม้ประดับ  
             ๑.๗.๒.๖ นำงสำวอมรรักษ์    ติง              ครูผูช้่วย     หัวหน้ำงำนฟำร์มพืชไร่/ 
      (ข้ำว,ข้ำวโพด)/หัวหน้ำงำนฟำร์มเห็ด  
             ๑.๗.๒.๗ นำยไพทูรย์        นำมสง่ำ     พนักงำนรำชกำร  ประจ ำงำนฟำร์มพืชไร่ / 
      ประจ ำงำนฟำร์มยำงพำรำ/ 
      ประจ ำงำนฟำร์มหม่อนมัลเบอร์รี่ 
      (อ้อย/มันส ำปะหลัง/พืชไร่อำยุยำว)  

 

มีหน้ำที ่  ๑.  แผนกวิชำดูแลให้ผู้ที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนฟำร์มบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย 
                          ๒.  แผนกวิชำดูแลให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนฟำรม์บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  บ ำรุงรักษำ      
วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  
                          ๓.  แผนกวิชำจัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 

    ๔.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
    ๕.  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

//๒. ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ… 
 



 
 

-๗- 
 

๒. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายอ านาจ    ศรแก้ว  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

พิเศษ ปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ โดยรับผิดชอบบริหำรงำนดังนี้ 
๑. มีหน้ำที่ดูแลควำมรับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษำ ให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒. ควบคุมดูแลงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ งำนครูที่ปรึกษำ งำนปกครอง งำนแนะแนวอำชีพ 

และกำรจัดหำงำน งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมทีผู่้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
              นำยธวัชชัย   คชำธำร 
              มีหน้ำที ่ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 

๒.๑  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
         ๒.๑.๑  นำยธวัชชัย    คชำธำร                หัวหน้ำงำน 

   ๒.๑.๒  นำยเกียรติพงษ์  เพ่ิมพัฒนำกุล ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำน 
   ๒.๑.๓  นำยเชำวฤทธิ์ ชุมภู   ผู้ช่วยงำน 
   ๒.๑.๔  นำงสำวณัชญ์ชนก     แซ่โล้ว ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำน 
   ๒.๑.๕  นำงสำวปุณญนุช อินทร์ใย พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๑.๖  นำยไพทูรย์ นำมสง่ำ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๑.๗  นำยศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๑.๘  นำยสิทธิกร ใสสอำด พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน /ครูที่ปรึกษำ อกท. 
 ๒.๑.๙ นำงสำววันทนีย์        สีทำ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๑.๑๐ ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์    สิทธิเชิงค้ำ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล  ผู้ช่วยงำน 
 

มีหน้ำที่   ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่ำง ๆ ขึ้นภำยในสถำนศึกษำ 
 ๒.  ด ำเนินกำรจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชีพต่ำง ๆ ขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น องค์กำร
เกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อกท.) 

 

 ๓.  จดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถำนศึกษำ สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่ำงๆ ในวันส ำคัญ 
ของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

 ๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักเรียนนักศึกษำ  
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำด้ำนบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ 
 ๕.  ควบคมุดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร 
 ๖.  ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและศิลปวัฒนธรรมในสถำนศกึษำ 
 ๗.  ควบคุมและด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง     
 ๘.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๙.  สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

 

 ๑๐.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 
         //๑๑.  ดูแล บ ำรุงรักษำ… 
 



 
 

-๘- 
 ๑๑.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๒.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๒.๒  งานครูที่ปรึกษา 
        ๒.๒.๑  นางจิรประภา    เจริญศิลป์    ครู คศ.๒   หัวหน้างาน 
 ๒.๒.๒  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นปี     ผู้ช่วยงาน 

 ๒.๒.๓  ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์    สิทธิเชิงค้ำ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล  ผู้ช่วยงำน 
 

มีหน้าที ่ ๑.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
 ๒.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม การจัดท า จัดเกบ็ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรม

ของนักเรียนนักศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารว่ม

กิจกรรมต่าง ๆ 
 ๔.  ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ

ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน 
หรอืการยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับการเรียน การค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 

 ๕.  ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนนักศึกษา และผู้
เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 
 ๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทีป่รึกษา สรุปผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

            ๗.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูล ในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เก่ียวขอ้งกับระบบครูทีป่รึกษา 
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

           ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
           ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๓  งานปกครอง 
  ๒.๓.๑  นำยเชำวฤทธิ์ ชุมภู ครู คศ.๑  หวัหน้ำงำน 
 ๒.๓.๒  หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๓  นำยพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๔  นำยวิระ ไกยรำช  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำน  
 ๒.๓.๕  นำงสำวนันท์พิชชำ สงครำม  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๖  นำยณปภัช พวงล ำใย         ครูผู้ชว่ย  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๗  นำงสำวปุณญนุช อินทร์ใย   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๘  นำยไพทูรย์ นำมสง่ำ   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน  
 ๒.๓.๙ นำงสำวพนมรุ้ง         พูนใจสม   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๑๐ นำยศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๑๑ นางสาวจันทร์ทิพย์   ใจแสน   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๓.๑๒ นำงสำววันทนีย ์ สีทำ   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน    
 ๒.๓.๑๓ ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์    สิทธิเชิงค้ำ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล  ผู้ช่วยงำน 
     
    //มีหน้ำที่  ๑.  ปกครองดูแล.. 
 



 
 

-๙- 
 
 

 มีหน้ำที ่ ๑.  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตำมที่ 
ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ แผนกวิชำและหัวหน้ำงำนในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน 
นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ 
 ๓.  ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่  
จำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤติของนักเรียน นักศึกษำ 

  ๔.  เสนอและแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครอง เพื่อพิจำรณำกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ 
                      ๕.  พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติและพิจำรณำ 
เสนอควำมเห็นในกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ 
 ๖.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหำกำรทะเลำะวิวำทกำรก่อควำมไม่สงบในสถำนศึกษำ 
 ๗.  จัดท ำระเบียบนักเรียนนักศึกษำที่ได้รับกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและลงโทษ 
กรณีกระท ำควำมผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
 ๘.  สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ 

 ๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๐. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๒.๔  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  ๒.๔.๑ นำงสำวปุณญนุช  อินทร์ใย     พนักงำนรำชกำร   หัวหน้ำงำน  
  ๒.๔.๒ หัวหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก      ผู้ช่วยงำน 

๒.๔.๓ นำยเชำวฤทธิ์     ชุมภู  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยงำน  
  ๒.๔.๔  นำงสำวณัชญ์ชนก     แซ่โล้ว ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยงำน 
  ๒.๔.๕ นำยศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 

๒.๔.๖ นำงสำวพนมรุ้ง พูนใจสม พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
๒.๔.๗ นำยธวัชชัย คชำธำร  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 

  ๒.๔.๘ นำยอิสระ เทพยุหะ  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน 
   ๒.๔.๙ ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์    สิทธิเชิงค้ำ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล  ผู้ช่วยงำน 

   

 มีหน้ำที ่  ๑.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเก่ียวกับกำรเรียน    
กำรสอน ควำมประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
 ๒.  จัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ๓.  ด ำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและประกอบอำชีพ 
 ๔.  บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวอำชีพ และจัดหำงำนแก่นักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
 ๕.  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำร เพ่ือจัดหำงำนให้แก่นักเรียนนักศึกษำ  
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

         //๖.  สร้ำงระบบเครือข่ำย.. 
 
 



 
 

-๑๐- 
 

 ๖.  สร้ำงระบบเครือข่ำย กำรแนะแนวอำชีพร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังภำครัฐ เอกชน และชุมชน 
 ๗.  ด ำเนินกำรแนะแนวอำชีพร้อมทั้งส่งเสริมอำชีพ ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ 
 ๘.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ โดย
ติดตำมกำรมีงำนท ำ กำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ และกำรจัดท ำรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๙.  จัดหำทุนกำรศึกษำ และจัดสรรทุนกำรศึกษำ ให้กับนักเรียน นักศึกษำ 
 ๑๐.  ประสำนงำนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๑.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
 

๒.๕  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 ๒.๕.๑  นำยศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำงำน 
 ๒.๕.๒  นำยคธำวุธ              เครือวิยะ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำน (หัวหน้ำหอพักชำย) 
 ๒.๕.๓  นำยเชำวฤทธิ์ ชุมภู คร ูคศ.๑  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๕.๔  นำงสำวนิพภำพร ปวนกำศ ครู คศ.๑             ผูช้่วยงำน (หัวหน้ำหอพักหญิง ๒) 
 ๒.๕.๕  นำงสำวปุณญนุช อินทร์ใย พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๕.๖  นำยไพทูรย์ นำมสง่ำ พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยงำน (ผู้ช่วยหัวหน้ำหอพักชำย) 
 ๒.๕.๗  นำงสำวพนมรุ้ง พูนใจสม พนักงำนรำชกำร       ผู้ชว่ยงำน (หัวหน้ำหอพักหญิง ๑)  

 ๒.๕.๘ ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์    สิทธิเชิงค้ำ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล  ผู้ช่วยงำน 
 

 มีหน้ำที่  ๑.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิกำรและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ภำยในสถำนศึกษำ เช่น 
ร้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำรท ำบัตรประกันสุขภำพ กำรท ำประกันอุบัติเหตุ กำรท ำใบอนุญำตขับขี่ กำรขอใช้สิทธิลด 
ค่ำโดยสำรและยำนพำหนะต่ำงๆ กำรตรวจสุภำพประจ ำปี และตรวจสำรเสพติด ของนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำ 
รบักำรฝึกอบรม 
 ๒.  จัดหำเครื่องดื่มและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยำบำลและกำรให้บริกำรสุขภำพแก่นักเรียน นักศึกษำ  
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ๓.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรสุขภำพแก่นักเรยีน นักศึกษำ  
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

 ๔.  ให้ค ำปรึกษำและท ำหน้ำที่เก่ียวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ สิ่งเสพติด 
และโรคภัยร้ำยแรงต่ำงๆ ทั้งกำรป้องกันและกำรรักษำ 
 ๕. จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เป็นไป 
ตำมระเบียบ 
 ๖. จัดโรงอำหำร วำงแผน จัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำร และกำรให้บริกำรแก่
นักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรที่ดี 
 ๗. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๘. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

 ๙.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
         //๒.๖  งำนโครงกำรพิเศษ.. 
 
 



 
 

-๑๑- 
 

 ๒.๖  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
   ๒.๖.๑  นำงสำวจันทร์ทพิย์ ใจแสน     พนักงำนรำชกำร            หัวหน้ำงำน 

 ๒.๖.๒  นำยกิตติภณ ประไพภักดิ ์   ครูผู้ช่วย        ผู้ช่วยงำน 
 ๒.๖.๓  นำยธวัชชัย คชำธำร   พนักงำนรำชกำร       ผู้ช่วยงำน 
   ๒.๖.๔  นำยศุภดิฐ มณีรัตน์   ครูจ้ำงสอน       ผู้ช่วยงำน 
   ๒.๖.๕  ว่ำที่ร้อยตรีนิรนัดร์    สิทธิเชิงค้ำ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูล  ผู้ช่วยงำน 
 

 

มีหน้าที่  ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ๒.  ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชด าริอ่ืน ๆ กรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนา
อาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น 
   ๔.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น  และ 
หน่วยงานอื่น ๆ  
 

 ๕. ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะร่วมดว้ยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการ
ช่วยเหลือบริการอ่ืน ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย  

          ๖.  เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพ่ือการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
  ๗.  ด าเนินงาน ประสานงาน  ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกัน 
 โรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
    ๘.  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 

          ๙.  ติดตามการประเมนิผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกบัผู้เกี่ยวข้องในการให้ 
ค าแนะน า  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
  ๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
   ๑๑.  ดูแล บ ารุงรกัษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
        นายสุกิจ      มาลัยรุ่งสกุล   ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรโดยรับผิดชอบบริหำรงำนดังนี้ 

๑. มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ 
สถำนศึกษำ เพ่ือให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. ควบคุมดูแลงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบุคลำกร งำนกำรเงิน งำนกำรบัญชี งำนพัสดุ งำนอำคำร 
สถำนที่ งำนทะเบียน และงำนประชำสัมพันธ์          

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 

//ผู้แทนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร... 
 
 



 
 

-๑๒- 
 

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นำงนนท์นำรี      จับใจนำย 

           มีหน้ำที ่ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 

 ๓.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
 ๓.๑.๑  นำงนนท์นำรี จับใจนำย ครู คศ.๑      หัวหน้ำงำน 
 ๓.๑.๒  นำยบุญเลิศ ค ำอินทร์ พนักงำนรับโทรศัพท์     ผู้ชว่ยงำน 
 ๓.๑.๓  นำงสำวรัตนำพร ผสมทรัพย์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนบริหำรงำนท่ัวไป    ผู้ช่วยงำน 
          มีหน้ำที่   ๑.  ปฏิบัตงิำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
 ๒.  จัดท ำร่ำงหนังสือรำชกำร  ประกำศ  ค ำสั่ง  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของเอกสำร  ร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกร และหน่วยงำนในสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับงำนเอกสำรกำรพิมพ์  ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
แบบแผนของทำงรำชกำร 
 ๓.  สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ  และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน  และ 
ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๔.  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสำร  หลักฐำน  และระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ  เพื่ออ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรศึกษำ  และให้บริกำรแก่บุคลำกร  และนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ 
 ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร  นโยบำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  ค ำชี้แจง  ประกำศ 
ให้บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำ ของสถำนศึกษำ 
 ๖.  ให้บริกำรเก่ียวกับกำรรับส่งไปรษณีย์ ธนำณัติ โทรเลขของบุคลำกรนักเรียนและนักศึกษำ 
 ๗.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
                   ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๒  งานบุคลากร 
  ๓.๒.๑  นำงสำวณัชญ์ชนก     แซ่โล้ว ครูผู้ช่วย หัวหน้ำงำน 
  ๓.๒.๒  นำงสำวสุภำพร คล้ำยเดือน เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร ผู้ช่วยงำน  

 
มีหน้ำที่  ๑.  แนะน ำเผยแพร่  และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของในสถำนศึกษำ 

ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 

 ๒.  จัดท ำแผนกำรใช้อัตรำก ำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 ๓.  จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 ๔.  ควบคุม  จัดท ำสถิติ  และรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร  และกำรลำของ 
บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 ๕.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  กำรจัดท ำทะเบียนประวัติของบุคลำกร 
ในสถำนศึกษำ 

๖.  ให้ค ำแนะน ำ  อ ำนวยควำมสะดวก  แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรขอ 
มีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  กำรขอเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อน           
วิทยฐำนะ  กำรออกหนังสือรับรอง กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ  และเงินทดแทน 
 
         //๗.  กำรด ำเนินกำร.. 
 



 
 

-๑๓- 
 ๗.  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 ๘.  จัดสวสัดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
 ๙.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๐.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  ตำมล ำดับขั้น 
 ๑๑.  ดูแลบ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๒.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

๓.๓  งานการเงิน 
 ๓.๓.๑  นำงพัชรินทร์ เกษรบัว เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน    หัวหน้ำงำน  
 ๓.๓.๒  นำงปรำงมำศ ใจกว้ำง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน      ผู้ช่วยงำน 

 

มีหน้ำที่  ๑.  จัดท ำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ  และเงินนอกงบประมำณด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรเงิน  กำรเบิกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  กำรน ำฝำกเงิน  กำรน ำเงินส่งคลัง กำรถอนเงิน  และกำรโอนเงินของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    ๒.  รับและเบิกจำ่ยเงิน  ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินคงเหลือประจ ำวันของสถำนศึกษำให้ 
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 ๓.  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
 ๔.  เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร 
ตำมระเบียบ 
 ๕.  ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรเบิก – จ่ำย 
ให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๖.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๗.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  ตำมล ำดับขั้น 
 

 ๘.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รบัมอบหมำย 

๓.๔  งานการบัญชี 
 ๓.๔.๑  นำยเกียรติพงษ์        เพ่ิมพัฒนำกุล ครู คศ.๑              หัวหน้ำงำน 
 ๓.๔.๒  นำงปรำงมำศ      ใจกว้ำง     เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน       ผู้ช่วยงำน 
 ๓.๕.๓  นำงสำวศิริพร เนตรโสภำ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี     ผู้ช่วยงำน            

 มีหน้ำที่  ๑.  จัดท ำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี  กำรปิดบัญชีของสถำนศึกษำ 
ตำมระบบบัญชีและระเบียบ 
 ๒.  จัดท ำรำยงำนงบกำรเงิน และบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
ภำยในก ำหนดเวลำตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ๔.  ให้ค ำปรึกษำ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
 ๕.  เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร 
ตำมระเบียบ 
 ๖.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๗.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  ตำมล ำดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

//๓.๕  งำนพัสดุ.. 



 
 

-๑๔- 
๓.๕  งานพัสดุ 

 ๓.๕.๑  นำยเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง ครู คศ.๑ หัวหน้ำงำน 
 ๓.๕.๒  นำยอิสระ เทพยุหะ พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วยงำน  
 ๓.๕.๓  นำงกฤษณำ            ศรแก้ว พนักงำนพัสดุ ส๔/หัวหน้ำ ผู้ช่วยงำน 
 ๓.๕.๔  นำงสำวอรจิรำ มะโนตัน เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ผู้ช่วยงำน   

 มีหน้ำที ่ ๑.  จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรควบคุม กำรเก็บรักษำ 
กำรเบิกจ่ำยพัสดุ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 ๒.  จัดท ำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 
 ๓.  จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง กำรบ ำรุงรักษำและกำร
พัสดุต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 ๔.  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงิน  ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 
 ๕.  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
 ๖.  ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
 ๗.  เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร 
ตำมระเบียบที่ 
 ๘.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๙.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๑๐.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๑.  ปฏิบัติงำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๖  งานอาคารสถานที่ 
 ๓.๖.๑  นำยพงษศ์ักดิ์ พวงอุดม ครูผู้ช่วย              หัวหน้ำงำน  
                     มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ยำนพำหนะ งำนจรำจร อำคำรสิ่งก่อสร้ำง 
           ครภุัณฑ์ ระบบน้ ำ ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และงำนโดยรวมของงำนอำคำรสถำนที่ 
 ๓.๖.๒  นำยสมยศ              เจริญศิลป์ ครู คศ.๒             ผู้ช่วยงำน  
           มีหน้ำที่ ควบคุมดแูล ปรับปรุง อำคำรสิ่งก่อสร้ำง ภำยในสถำนศึกษำ 
                  ๓.๖.๓  นำยกติติภณ           ประไพภักดิ์ ครู คศ.๑              ผู้ช่วยงำน  
           มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ยำนพำหนะ งำนจรำจร อำคำรสิ่งก่อสร้ำง  
                     ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ   
 ๓.๖.๔ ว่ำที่ร้อยตรีธเนตร แต่งงำม ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำน 

           มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ระบบน้ ำประปำ ภำยในและภำยนอก 
                              สถำนศึกษำ 

 ๓.๖.๕ นำยวิระ ไกยรำช ครูผู้ช่วย             ผู้ช่วยงำน  
          มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๓.๖.๖ นำยคธำวธุ             เครือวิยะ ครูผู้ช่วย             ผู้ช่วยงำน  
           มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๓.๖.๗ นำยไพทูรย์           นำมสง่ำ         พนักงำนรำชกำร   ผู้ชว่ยงำน  
            มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และระบบน้ ำภำยในและภำยนอก 
                      สถำนศึกษำ 
 
    //๓.๖.๖ นำยศิริศักดิ.์...          
 



 
 

-๑๕- 
 
 ๓.๖.๘ นำยศิริศักดิ์           ทรัพย์มูล        พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงำน  
            มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต  โสตทัศนูปกรณ์  
                     ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๓.๖.๙ นำยธวัชชัย            คชำธำร         พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยงำน  
            มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต  โสตทัศนูปกรณ์  
                     ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๓.๖.๑๐  นำยสิทธิกร ใสสอำด พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วยงำน 

           มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำรสิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ และระบบน้ ำ  
                            ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

 ๓.๖.๑๑ นำยศุภดิฐ มณีรัตน์        ครูจ้ำงสอน   ผู้ช่วยงำน  
            มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ต  โสตทัศนูปกรณ์  
                     ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
                  ๓.๖.๑๒  นำยสุวิชัย พรหมภิมำน    ช่ำงเครื่องยนต์ ๓    ผู้ช่วยงำน  

            มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ระบบน้ ำประปำ ภำยในและภำยนอก 
                              สถำนศึกษำ 

 ๓.๖.๑๓ นำงสำวศิริพร เนตรโสภำ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี ผู้ช่วยงำน 
             มีหน้ำที่ จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ ของงำนอำคำรสถำนที่  
 

มีหน้ำที่  ๑.  ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำ  ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ 
สถำนศึกษำ 
 ๒.  ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ กำรใช้ 
และกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไป  ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ควบคมุดุแล  ปรับปรุง ซ่อมแซม  พัฒนำอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรรักษำ 
สภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำ 
 ๔.  จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอ่ืนๆ 
 ๕.  ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศกึษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่  
 ๖.  เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร 
ตำมระเบียบ 
 ๗.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๘.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๙.  ดูแล  บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๐. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 

๓.๗  งานทะเบียน 
 ๓.๗.๑  นำงอรนุช อยู่ยอด ครู คศ.๒  หัวหน้ำงำน  
 ๓.๗.๒  นำยธวัชชัย          คชำธำร พนักงำนรำชกำร          ผู้ช่วยงำน 
 ๓.๗.๓  นำงสำวธำรำรัตน์ พิมพ์ทอง เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน ผู้ช่วยงำน 
 มีหน้ำที่  ๑.  จัดหำแบบพมิพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนทะเบียน 
 ๒.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ กำรตรวจหลักฐำนต่ำง ๆ  
 ๓.  ด ำเนินกำรให้มีกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
        //๔.  ด ำเนินกำรให้มีกำร.. 



 
 

-๑๖- 
 

 ๔.  ด ำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังก ำหนด กำรขอพักกำรเรียน 
กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักเรียนนักศึกษำ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 ๕.  จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 
 
 ๖. ตรวจสอบรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสอบแก้ตัว กำรสอบทดแทน กำรพ้น

สภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือน ำเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทรำบและพิจำรณำและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
แล้วแต่กรณี 
 ๗.  ประสำนกับงำนวัดผลและประเมินผล  จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) และ 
ต ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๘.  รับผลกำรประเมินผลกำรเรียนประจ ำภำค  ซึ่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำเห็นชอบ 
แล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลกำรเรียน 
 ๙.  ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น  กำรออกส ำเนำระเบียนแสดงผล 
กำรเรยีน  ใบรับรองผลกำรเรียน  ประกำศนียบัตร และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.  รับและด ำเนินกำรเก่ียวกับค ำร้องต่ำง ๆ ของนักเรียน นักศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน  
เช่น กำรลำออก กำรพักกำรเรียน กำรโอน ย้ำย กำรเรยีนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
 ๑๑.  ส่งแบบส ำรวจและรำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน  รวมทั้งรำยงำนกำรเรียน 
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ                                                        
 ๑๒.  จัดระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียนและเอกสำรอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็น
ที่เก่ียวกับงำนทะเบียนให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 ๑๓. เก็บรกัษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร 
ตำมระเบียบ 
 ๑๔.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๕.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๖.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  ตำมล ำดับขั้น 
 ๑๗.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๘  งานประชาสัมพันธ์ 
           ๓.๘.๑ นำงนนท์นำรี จับใจนำย ครู คศ.๑      หัวหน้ำงำน 
  ๓.๘.๒ นำงสำวพนมรุ้ง พูนใจสม พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยงงำน 
             ๓.๘.๓ นำยอิสระ               เทพยุหะ พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยงำน 
                  ๓.๘.๔ นำงปรำงมำศ ใจกว้ำง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏบิัติงำน  ผู้ชว่ยงำน    
             ๓.๘.๕ นำยบุญเลิศ  ค ำอินทร์ พนักงำนรับโทรศัพท์ บ ๒      ผู้ช่วยงำน 
  

 หน้ำที่    ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอ่ืนๆ ให้แก่บุคลำกรใน
สถำนศกึษำและบุคคลทั่วไป 
 ๒.  รับผิดชอบศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำ  เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตำมสำย  ศูนย์วิทยุสื่อสำร  โทรศัพท์ภำยในภำยนอก สถำนีวิทยุ และกำรสื่อสำร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
 ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ประสำนงำนกับชุมชน  ท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร 
สถำนศึกษำอ่ืน ๆ สื่อมวลชน  และประชำชน  เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 
 

          //๔.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน... 
 



 
 

-๑๗- 
 
 ๔.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  ตำมล ำดับขั้น 
 ๕.  ดูแล บ ำรุงรักษำ และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๔. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 นายอ านาจ    ศรแก้ว  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
ปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ โดยรับผิดชอบบริหำรงำนดังนี้ 

๑. มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรประสำน วำงแผนด ำเนินงำนตำมแผน และติดตำมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของสถำนศึกษำ 

๒. ควบคุมดูแลงำนวำงแผนงำนและงบประมำณ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ งำนควำมร่วมมืองำนวิจัยพัฒนำ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ  และ
ประกอบธุรกิจ งำนฟำร์มและโรงงำน  

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

๔. ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นำยสมยศ   เจริญศิลป์ 
          มีหน้ำที ่ปฏิบัติรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 

๔.๑  งานวางแผนงานและงบประมาณ 
 ๔.๑.๑  นำงสำวโชติดำ     พักเรือนดี     ครู คศ.๑    หัวหน้ำงำน 
   ๔.๑.๒ นำยศริิศักดิ์     ทรัพย์มูล     พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยงำน 

 ๔.๑.๓  นำงสำววันทนีย์         สีทำ     พนังำนรำชกำร       ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๑.๔  นำงสำวบุญญำพร     ก ำแพงโสภำ   พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๑.๕  ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์         สิทธิเชิงค้ำ      เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูล      ผู้ช่วยงำน 

      

มีหน้ำที่  ๑.  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  แผนพัฒนำสถำนศึกษำ  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
ตำมนโยบำยและภำรกิจของสถำนศึกษำ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ  นโยบำยรัฐบำล  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 ๒.  จัดท ำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ  กำรยุบ  ขยำยและเพ่ิมประเภทวิชำ  สำขำวิชำ 
ที่เปิดสอนในสถำนศึกษำ  เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสังคม ชุมชม และท้องถิ่น ตำมควำม
พร้อมและศักยภำพของสถำนศึกษำ 
 ๓.  ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  เงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ 
ก ำหนดและด ำเนินกำรเรื่องกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 
 ๔.  รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิชำ 
ส ำรวจควำมต้องกำรวัสดุครภุัณฑ์ของแผนกวิชำและงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ๕.  วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำ  เพ่ือปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ 
 ๖.  จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในแผนงำนและโครงกำรกำรใช้เงินงบประมำณ  
และเงินนอกงบประมำณเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
 ๗.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 
        //๘.  จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน..   
 



 
 

-๑๘- 
 
 ๘.  จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๙.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

๔.๒  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๔.๒.๑  นำยสมภพ อินทร์อยู่  ครูผู้ช่วย          หัวหน้ำงำน 
   ๔.๒.๒  นำยธวัชชัย คชำธำร พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
   ๔.๒.๓  นำยศุภดิฐ มณีรัตน์  ครูจ้ำงสอน           ผูช้่วยงำน 
   ๔.๒.๔  ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์     สิทธิเชิงค้ำ       เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูล               ผูช้่วยงำน   
 

มีหน้ำที่  ๑.  รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ประมวลผล จดัเก็บรักษำ 
จัดท ำ และบริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำรตลำดแรงงำน บุคลำกร 
งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำรเรียน และข้อมูลทำงเศรษฐกิจ และสังคม ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร 
ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสำนงำนกับแผนกวิชำ 
และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
  ๓.  พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลของสถำนศึกษำ  ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอ่ืน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอ่ืน รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพ 
กำรใช้ข้อมูลจำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
  ๔.  ก ำกับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ 
 ๕.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำประสำนงำนและให้ควำม 
ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
    ๖. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๗.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้มอบหมำย 
 ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๔.๓  งานความร่วมมือ 
        ๔.๓.๑  นำงสำวพนมรุ้ง   พูนใจสม  พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำงำน 

   ๔.๓.๒  นำงสำวจันทร์ทิพย์    ใจแสน พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
   ๔.๓.๓  นำงสำวบุญญำพร ก ำแพงโสภำ พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยงำน 
   ๔.๓.๔  หวัหน้ำแผนกวิชำทุกแผนก   ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๓.๕  ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์     สิทธิเชิงค้ำ      เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูล         ผู้ช่วยงำน 
 

มีหน้ำที่  ๑.  ประสำนงำนควำมร่วมมือและด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 
 ๒.  ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ และควำมช่วยเหลือจำกภำยนอก ในกำรร่วมลงทุน 
เพ่ือกำรศึกษำ 
 ๓.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๔.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๕.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอืน่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
        //๔.๔  งำนวิจัย  พัฒนำ ....  



 
 

-๑๙- 
 

๔.๔  งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
        ๔.๔.๑ นำงสำววันทนีย์     สีทำ         พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำงำน 

 ๔.๔.๒ นำยพิทยำ แย้มด ี    ครู คศ.๓  ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๔.๓ นำงรสสุคนธ์ แย้มด ี    ครู คศ.๒  ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๔.๔ นำยเอกสิทธิ ปิ่นทอง    ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำน  
 ๔.๔.๕ นำยเกียรติพงษ ์ เพ่ิมพัฒนำกุล    ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๔.๖ นำงสำวนิพภำพร ปวนกำศ    ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๔.๗ นำยกิตติภณ ประไพภักดิ ์    คร ูคศ.๑  ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๔.๘ นำยสมภพ อินทร์อยู่    คร ูคศ.๑  ผู้ช่วยงำน 
                  ๔.๔.๙ ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์     สิทธิเชิงค้ำ        เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูล      ผู้ช่วยงำน 
 

    มีหน้ำที่  ๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษำ  และบุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้   เทคโนโลยี   นวัตกรรม   และสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ           
กำรประกอบอำชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิน่ 
 ๒.  วิเครำะห์  วิจัยและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ 
เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำนอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับจัดกำรเรียนกำรสอน  และประเมินผลกำรจัดอบรม  และกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ 
 ๓.  รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์  วิจัย  และกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  กำรพัฒนำสถำนศึกษำ  กำรบริหำร  และกำรพัฒนำวิชำชีพรวมทั้งผลงำนทำงวิชำกำร 
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๔.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๕.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๖.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 ๗.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๔.๕  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔.๕.๑  นำงสำวปุณญนุช อินทร์ใย พนักงำนรำชกำร หัวหน้ำงำน 

 ๔.๕.๒  หัวหน้ำแผนกทุกแผนกวิชำ  ผู้ช่วยงำน 
   ๔.๕.๓  หัวหน้ำงำนทุกฝ่ำย   ผู้ช่วยงำน 
   ๔.๕.๔  นำงสำวบุญญำพร     ก ำแพงโสภำ พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วยงำน 
   ๔.๕.๕  ว่ำทีร่้อยตรีนิรันดร์     สิทธิเชิงค้ำ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ขอ้มูล       ผู้ช่วยงำน   

 มีหน้ำที่  ๑.  ส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำย 
และหลักเกณฑ์ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       ๒.  วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือ 
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  และรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และภำยนอก 

      ๓.  ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ แผนกวิชำ  และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำน 
ประกอบกำร บุคคล องค์กร และหน่วยงำนภำยนอก ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       ๔.  ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
(องค์กำรมหำชน)   ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
 
             // ๕.  ประสำนงำนและ… 
 



 
 

-๒๐- 
      ๕.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
      ๖.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น  
      ๗.  ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
      ๘.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

 ๔.๖  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 
 ๔.๖.๑  นำงสำวบุญญำพร ก ำแพงโสภำ  พนักงำนรำชกำร    หัวหน้ำงำน 
 ๔.๖.๒  นำยเกียรติพงษ์ เพ่ิมพัฒนำกุล  คร ูคศ.๑    ผู้ช่วยงำน 
                 ๔.๖.๓  นำยพงษ์เดช ทองรัตน์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๖.๔  นำยณปภัช พวงล ำใย        ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยงำน 
 ๔.๖.๕  นำยศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยงำน 
                  ๔.๖.๖ ว่ำที่ร้อยตรีนิรันดร์        สิทธิเชิงค้ำ   เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูล          ผู้ช่วยงำน 
 

         มีหน้ำที่  ๑.  ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน นักศึกษำ  และบุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำน  ส่งเสริมผลิตผล จัดท ำ
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดย่อม กำรประกอบอำชีพอิสระ 
เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 
 ๒.  วำงแผน ด ำเนินงำน ประสำนสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร องค์กรเอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ เพ่ือรับงำนกำรค้ำรับจัดท ำ รับบริกำร รับจ้ำง ผลิตเพื่อ
จ ำหน่ำย กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 
 ๓.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึก  จัดท ำทะเบียนผลิตผล 
และจ ำหน่ำยผลิตผล  
 ๔.  ก ำกับ  ติดตำม  และจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของงำนผลิตผล  กำรค้ำ  และธุรกิจ   
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  และจัดท ำรำยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
 ๕.  รวบรวมข้อมูล  สถิติต่ำง ๆ รำยรับ – รำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำน  เพื่อเป็นข้อมูลในกำร 
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำน  ให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
 ๖.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๗.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ๑๐. ท ำหน้ำที่จัดกำรศูนย์บ่มเพำะ ประสำนงำนสร้ำงควำมร่วมมือกับฝ่ำยต่ำงๆ ด ำเนินกำรบ่มเพำะผู้
เข้ำรับกำรบ่มเพำะให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯก ำหนด 
 ๑๑. ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ตำมควำมตอ้งกำร (Needss) ของ 
แต่ละกลุ่ม 
                    ๑๒. ประสำนงำนในกำรจัดหำที่ปรึกษำธุรกิจ ที่ปรึกษำบัญชี ให้แก่เข้ำรับกำรบ่มเพำะ 
 ๑๓. ดูแลและรับผิดชอบอำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์ บ่มเพำะ 
 ๑๔. ประสำนงำนกับสถำนบันกำรเงินและหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือหำแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ำรับกำร
บ่มเพำะ 
 ๑๕. ด ำเนินกำรดูแลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และเงินรำยได้ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร
และท่ีคณะกรรมกำรกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะก ำหนด 
 ๑๖. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะเข้ำสู้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 ๑๗. สรรหำ พิจำรณำคัดเลือก นักเรียนนักศึกษำที่มีศักยภำพเข้ำรับกำรบ่มเพำะ 
 
      //๑๘. ท ำหน้ำที่เป็น… 



 
 

-๒๑- 
 

 ๑๘. ท ำหน้ำที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้กำรดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะ 
 ๑๙. ประสำนงำนกับแผนกวิชำและงำนต่ำงๆ ในสถำนศึกษำเพ่ือจัดกิจกรรมกำรบ่มเพำะ 
 ๒๐. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ๒๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย         
  

๔.๗  งานฟาร์มและโรงงาน 
 ๔.๗.๑  นำยสมยศ           เจริญศิลป์ ครู คศ.๒        หวัหน้ำงำนฟำร์มและโรงงำน/  

                                        ผู้จัดกำรโรงงำนแปรรูปนม / 
                      ประจ ำฟำร์มสัตว์ปีก 
 ๔.๗.๒  นำยณปภัช       พวงล ำใย ครูผู้ช่วย         ประจ ำงำนฟำร์มสุกร 
        ๔.๗.๓  นำงสำวนิพภำพร    ปวนกำศ     ครู คศ.๑         หวัหน้ำโรงเรอืนระบบปิด / 
 ๔.๗.๔ นำยคธำวธุ          เครอืวิยะ        ครู คศ.๑         หวัหน้ำงำนฟำร์มไม้ดอกไม้ประดับ/ 

                     ประจ ำฟำร์มเรือนเพรำะช ำ/ 
                     ประจ ำโรงเรอืนระบบปิด   

 ๔.๗.๕ นำยพงษ์เดช        ทองรัตน์         ครูผู้ช่วย          หวัหน้ำงำนฟำร์มพืชผัก/ 
                       ประจ ำงำนฟำร์มเห็ด 
 ๔.๗.๖ นำยวิระ             ไกยรำช          ครูผู้ช่วย           หัวหน้ำงำนฟำร์มไม้ผล/ 
                       หัวหน้ำงำนฟำร์มดินและปุ๋ย  
 ๔.๗.๗ นำงสำวอมรรักษ์      ติง          ครูผู้ช่วย          หวัหนำ้งำนฟำร์มพืชไร่/ (ข้ำว,ข้ำวโพด)  
        ๔.๗.๘  นำยไพทูรย์     นำมสง่ำ      พนักงำนรำชกำร           ประจ ำงำนฟำร์มพืชไร่ (อ้อย/ 
                       มันส ำปะหลัง/พืชไร่อำยุยำว) 
                       ประจ ำงำนฟำร์มยำงพำรำ   
                       ประจ ำงำนฟำร์มหม่อนมัลเบอร์รี่ 

  ๔.๗.๙ ว่ำทีร่้อยตรีนิรันดร์    สิทธิเชิงค้ำ      เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ข้อมูล     ผู้ช่วยงำน 
 

มีหน้ำที่  ๑.  ประสำนงำนกับแผนกและงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยหรือบริกำร  เพ่ือจัดท ำโครงกำรในเชิงธุรกิจ และพัฒนำงำนนั้นให้เข้ำ             
สู่มำตรฐำน  เพ่ือเป็นตัวอย่ำงแก่นักเรียน นักศึกษำ เกษตรกร และประชำชนผู้สนใจทั่วไป      
 ๒.  ร่วมกับงำนพัสดุในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และสิ่งต่ำง ๆ 
ตำมควำมต้องกำรด ำเนินงำนในเชิงธุรกิจ 
 ๓.  ควบคมุ  ก ำกับ  ดูแล  ในกำรด ำเนินงำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยหรือบริกำรและแก้ไข 
ปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น  เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 ๔.  จัดท ำแผนกำรใช้แรงงำน  ก ำหนดภำรกิจหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน  ที่อยู่ในควำม 
รบัผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ 
 ๕.  ตรวจสอบและวำงแผนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลและอำคำรสถำนที่ 
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถำนศึกษำ 
 ๖.  จัดท ำทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เครือ่งมือ เครื่องจักกล กำรใช้งำนกำรบ ำรุงรักษำ 
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 
        //๗.  ควบคุมดูแลฟำร์มและ... 
 
 



 
 

-๒๒- 
 

 ๗.  ควบคุมดูแลฟำร์มและอำคำรสถำนที่  ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสม 
สะอำด และปลอดภัย 
 ๘.  เผยแพร่ควำมรู้และวิทยำกำรต่ำง ๆ จำกกำรด ำเนินงำนแก่นักเรียน นักศึกษำ  เกษตรกร 
และประชำชนผู้สนใจทั่วไป 
 ๙.  วำงแผนและจัดระบบในกำรรับนักเรียน นักศึกษำ  เกษตรกรตลอดจนประชำชนผู้สนใจ 
ทั่วไปเข้ำฝึกงำนหรือศึกษำดูงำน 
 ๑๐.  จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของฟำร์มหรือโรงงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เป็น 
ปัจจุบัน และจดัท ำรำยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
 ๑๑.  รวบรวมข้อมูลสถิติต่ำง ๆ รำยรับ – รำยจ่ำยในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยหรือ 
บริกำรเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำนฟำร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำยิ่งขึ้น 
 ๑๒.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๑๓.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๔.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  
     

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้บุคลำกรที่เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งจัดท ำเอกสำรส่งมอบงำน 
ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๒๔    
 

                     สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑    เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
               (นำยภูเชศ      มณีรัตน์) 
                 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีก ำแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 

 


