
 

 
 

   ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 
  ที่     ๕๘๕  / ๒๕๕๘ 

เรื่อง มอบหมายหน๎าที่ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

        
 
       ด๎วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร ได๎แตํงตั้งมอบหมายหน๎าที่ข๎าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝ่ายและงาน
ตามโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษา 
                 จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๒ มอบหมายให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน๎าที่ในฝ่ายตํางๆ ดังนี้ 
 
 

๑. ฝ่ายวิชาการ  
 นางรุ่งนภา   เจือโร่ง ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะรองผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
ราชการในฝ่ายวิชาการ โดยรับผิดชอบบริหารงานดังนี้   

๑. มีหน๎าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร 
๒. ควบคุมดูแลแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและหอ๎งสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน 
๓. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 
       

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ 
 นายรณพีร์  สงขัย     
           มีหน๎าที่  ปฏิบัติราชการแทนรองฝ่ายวิชาการ 
 

๑.๑  แผนกวิชา 
 ๑.๑.๑  แผนกวิชาพ้ืนฐาน 
  ๑.๑.๑.๑  นางสุดคนึง     สังข์น๎อย  ครู คศ.๓ หัวหน๎าแผนกวิชา
  ๑.๑.๑.๒  นายปองพล     พูลสุข    ครู คศ.๒         

๑.๑.๑.๓  นายณัฐพงศ์        ศรีโพธ์ิ  ครู คศ.๑ 
๑.๑.๑.๔  นางสีฟ้า     วุฒิ   ครู คศ.๑ 
๑.๑.๑.๕  นางสาวพนมรุ๎ง    พูนใจสม  พนักงานราชการ 
๑.๑.๑.๖  นายอิสระ           เทพยุหะ  พนักงานราชการ   
 
 
 

 //๑.๑.๒  แผนกวิชาพืชศาสตร์..... 
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 ๑.๑.๒  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
  ๑.๑.๒.๑  นางอรนุช       อยูํยอด   ครู คศ.๒ หัวหน๎าแผนกวิชา  
  ๑.๑.๒.๒  นางสาวสุชนีย์       ทรัพย์สมบรูณ์  ครู คศ.๒                                                                               

๑.๑.๒.๓  นางนุชอนงค์       คงเทศ  ครู คศ.๑ 
  ๑.๑.๒.๔  นางสาวศรสันันทณ์ ศรีตะสงัข์  ครู คศ.๑ 
  ๑.๑.๒.๕  นางสาวธิภารัตน์     ส าลีเติมสิร ิ  ครูผู๎ชํวย 
  ๑.๑.๒.๖  นายทวี           ปิงสุแสน  ครูผู๎ชํวย   
  ๑.๑.๒.๗  นายไพทูรย ์       นามสงํา  พนักงานราชการ 

 

  ๑.๑.๓  แผนกวิชาสัตวศาสตร ์
   ๑.๑.๓.๑  นายรณพีร์         สงขัย  ครู คศ.๓  หัวหน๎าแผนกวิชา                                                                
   ๑.๑.๓.๒  นายสมยศ         เจริญศิลป ์  ครู คศ.๒ 
   ๑.๑.๓.๓  นายพิทยา             แย๎มด ี  ครู คศ.๓   
   ๑.๑.๓.๔  นางจริประภา       เจริญศิลป ์  ครู คศ.๒ 
   ๑.๑.๓.๕  วําที่ร๎อยตรกีิตติทัต  ไทยสันเทียะ  ครู คศ.๑ 
   ๑.๑.๓.๖  นายชัยโรจน ์       พิทักษ์เสาวภาพ พนักงานราชการ 
 

  ๑.๑.๔  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   ๑.๑.๔.๑  นางสาวสุขสิร ิ       อินจันทร์  ครู คศ.๑ หัวหน๎าแผนกวิชา 

๑.๑.๔.๒  นางรสสุคนธ์         แย๎มด ี  ครู คศ.๒ 
   ๑.๑.๔.๓  นางสาววันทนีย์      สีทา  พนักงานราชการ 
 

๑.๑.๕  แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
   ๑.๑.๕.๑  นางพันธ์ทวี         สหะรัตน์  ครู คศ.๓ หัวหน๎าแผนกวิชา   
   ๑.๑.๕.๒  นายสมชาติ       หุ๎นสํวน  ครู คศ.๑  
   ๑.๑.๕.๓  วําที่ร๎อยตรีธเนตร    แตํงงาม  ครูผู๎ชํวย  
 

  ๑.๑.๖  แผนกวิชาบัญชี 
   ๑.๑.๖.๑  นางสาวสทุธิชา       อิ่มเอิบสิน  ครู คศ.๑     หัวหน๎าแผนกวิชา 
   ๑.๑.๖.๒  นายเกียรติพงษ์       เพิ่มพัฒนากุล  ครู คศ.๑ 
   ๑.๑.๖.๓  นายธนเดช       แป้นโพธ์กลาง ครู คศ.๑ 

๑.๑.๖.๔  นางสาวนุช       อินทร์ใย  พนักงานราชการ   
   ๑.๑.๖.๕  นางสาวจันทร์ทพิย์  ใจแสน  พนักงานราชการ  
 

๑.๑.๗  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ๑.๑.๗.๑  นายนฤพนธ์         ปลั่งดี  ครูผู๎ชํวย  หัวหน๎าแผนกวิชา   
   ๑.๑.๗.๒  นายธวัชชัย       คชาธาร  พนักงานราชการ  
   ๑.๑.๗.๓  นายศิริศักดิ์       ทรัพย์มูล  พนักงานราชการ  
   ๑.๑.๗.๔  นายนพดล            สังข์น๎อย    พนักงานราชการ  
 
 
 

//มีหน๎าที่.....  



  
                                                               -๓- 
 

มีหน๎าที่  ๑.  การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก 
จัดตารางสอนรวมและตารางสอนสํวนบุคคลของแผนกวิชา 

     ๒.  ควบคุมดูแล สํงเสรมิก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก๎ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให๎เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ 

      ๓.  การแผนและด าเนินงานด๎านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  
ให๎เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ๔.  จัดหาดูแลรกัษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให๎ใช๎งานได๎ 
เป็นปกติ และมเีพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
 ๕.  สนับสนุนการพฒันาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิง่ประดิษฐ์ การใช๎ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนต ารา เอกสาร และใบชํวยสอนตําง ๆ 
 ๖.  ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการสอน แผนการเรียนรู๎ คํูมือครูใบงาน ตลอดจน 
แฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหส๎อดคล๎องกบัหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๗.  ควบคุมการใช๎วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให๎เป็นไปตามใบงาน 
 ๘.  ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน ห๎องเรียน หอ๎งปฏิบัตกิาร ให๎สะอาดเรียบร๎อยทันสมัย 
อยูํเสมอ 
 ๙.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให๎ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของ                  
ทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๑.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๑๒.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๑.๒  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
         ๑.๒.๑  นายนฤพนธ์     ปลั่งด ี  ครูผู๎ชํวย   หัวหน๎างาน 
         ๑.๒.๒  หัวหน๎าแผนกวิชา /หัวหน๎างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ผู๎ชํวยงาน 
         ๑.๒.๓  นางสาวปาริชาติ   ไชยภักดิ ์    เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ์ ผู๎ชํวยงาน 
มีหน๎าที ่ ๑.  จัดท า รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให๎ตรงกับโครงสร๎างหลักสูตร 
            ๒.  จัดท าตารางสอน ตารางเรียนรํวมกบัแผนกวิชาตําง ๆ และสถานประกอบการทีเ่กี่ยวข๎อง 

 ๓.  จัดท าแบบฟอร์มตําง ๆ ที่เกี่ยวกบังานหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ๔.  พัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรํวมกับสถานประกอบการและหนํวยงาน 

ภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใหส๎อดคล๎องกับนโยบาย ความต๎องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท๎องถ่ิน สภาพ
เศรษฐกจิ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ๎ม 

 ๕.  จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลกัสูตรทีจ่ัดข้ึนเพื่อความรูห๎รือทักษะในการประกอบอาชีพ 
หรือการศึกษาตํอซึง่จัดข้ึนเป็นโครงการหรือกลุํมเป้าหมายเฉพาะ 
 
 

//๖. สํงเสริมสนบัสนุน..... 
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 ๖.  สํงเสริมสนบัสนุนให๎ครูและผูส๎อนในสถานศึกษาได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลกัการ 
จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช๎หลักสูตร ตลอดจนระเบยีบการจัดการศึกษา 

 ๗.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู๎ 
และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหนํวยกิต 

 ๘.  สํงเสริมและพฒันาการเรียนการสอนให๎ตรงตามหลักสูตร 
 ๙.  สํงเสริมสนบัสนุนให๎ครูและผูส๎อนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน 

สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
 ๑๐.  รวบรวมและเผยแพรผํลงานทางวิชาการที่มีคุณคําตํอการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 

ประโยชน์ทางการศึกษา 
 ๑๑.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๒.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๑๓.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๔.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๑.๓  งานวัดผลและประเมินผล 
 ๑.๓.๑  นางสีฟ้า     วุฒิ    ครู คศ.๑  หัวหน๎างาน 
 ๑.๓.๒  นายนพดล    สังข์น๎อย  พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๑.๓.๓  นางณราพรรณ    แชํมช๎อย  พนักงานพิมพ์  ผู๎ชํวยงาน 
                  ๑.๓.๔  นางสาวปาริชาติ   ไชยภักดิ์           เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ์ ผู๎ชํวยงาน 

มีหน๎าที่  ๑.  สํงเสรมิสนบัสนุนครูผูส๎อนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ 
ประเมินผล 

 ๒.  ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมนิผลในสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

 ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกบัการโอนผลการเรียน 
 ๔.  ตรวจสอบผลการให๎ระดับคะแนนกํอนเสนอคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา  และ 

ผู๎อ านวยการวิทยาลัย เพื่ออนมุัติผลการเรียน 
 ๕.  รวบรวมผลการเรียนที่ได๎รบัการอนุมัติแล๎วสํงงานทะเบียน 
 ๖.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพรํวมกบัแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
            ๗.  ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อสอบและจัดท าข๎อสอบมาตรฐาน 

            ๘.  เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกบั 
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 

 ๙.  ด าเนินการเกี่ยวกบัการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ 
 ๑๐.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๑.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๑๒.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 
 

//๑.๔  งานวิทยบริการและห๎องสมุด..... 
 



                                                      -๕- 
 

๑.๔  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 ๑.๔.๑  นายอิสระ เทพยหุะ พนักงานราชการ  หัวหน๎างาน 
        ๑.๔.๒  นางสีฟ้า   วุฒิ  ครู คศ.๑    ผู๎ชํวยงาน  
 ๑.๔.๓  นางณราพรรณ       แชํมช๎อย พนักงานพิมพ ์  ผู๎ชํวยงาน 
มีหน๎าที ่ ๑.  วางแผนพัฒนาการบริการหอ๎งสมุดและศูนย์การเรียนรูด๎๎วยตนเองใหเ๎ป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎วย 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย 
 ๒.  จัดระบบการบรหิารให๎ได๎มาตรฐาน 
 ๓.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๕.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๑.๕  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๑.๕.๑  นางสาวสุชนีย์       ทรัพย์สมบูรณ์  ครู คศ.๒  หัวหน๎างาน 
        ๑.๕.๒  วําที่ ร.ต.ธเนตร     แตํงงาม            ครูผู๎ชํวย  ผู๎ชํวยงาน 
        ๑.๕.๓  หัวหน๎าแผนกวิชา      ผู๎ชํวยงาน 
        ๑.๔.๔  นางณราพรรณ       แชํมช๎อย  พนักงานพิมพ์  ผู๎ชํวยงาน 
        ๑.๕.๕  นางสาวปาริชาติ    ไชยภักดิ์  เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ์ ผู๎ชํวยงาน 
มีหน๎าที ่ ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยรํวมมือกับสถานประกอบการ และหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 

เพื่อใหผ๎ู๎เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได๎ 
 ๒.  จัดท าแผนและคํูมือการฝึกตามโครงการสร๎างของหลกัสตูรรํวมกบัสถานประกอบการ                 

ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาทีจ่ะฝกึอาชีพ 
 ๓. วางแผนรํวมกบัสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝกึปฏิบัติในสถานประกอบการ 

และ มีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมก ากบัดูแล และแกป๎ัญหาตําง ๆ 
 ๔.  ประชุมสมัมนาครฝูึก ครูนเิทศ เพื่อรํวมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสอน 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                 
 ๕.  ติดตํอประสานงานกับแหลงํงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาทีฝ่ึกงานให๎กบั 

นักเรียน นักศึกษา 
 ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๗.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 

 

๑.๖  งานสื่อการเรียนการสอน 
             ๑.๖.๑  นายอิสระ       เทพยหุะ พนักงานราชการ  หัวหน๎างาน    
 ๑.๖.๒  นายธวัชชัย            คชาธาร พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน    
               ๑.๖.๓  นายศิริศักดิ์            ทรัพย์มูล พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 
 
 
 
 

//๑.๖.๔  นายนพดล..... 



-๖- 
 

                   ๑.๖.๔  นายนพดล             สังข์น๎อย พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
                   ๑.๖.๕  นางสาวปาริชาติ   ไชยภักดิ์       เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ์ ผู๎ชํวยงาน 
 มีหน๎าที ่ ๑.  วางแผนจัดหา จัดท า การให๎บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนปูกรณ์และพฒันาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู ๎
 ๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สือ่สงิพิมพ์ สื่ออเิล็กทรอนกิส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ตํางๆ เพื่อให๎บริการ 
ในสถานศึกษาค๎นคว๎าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให๎สอดคล๎องกับหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
 ๓.  อ านวยความสะดวกและให๎บริการแกํครูในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
 ๔.  พัฒนาองค์ความรู๎ให๎แกํครูในการใช๎และผลิตสือ่ด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ การศึกษา 
ทางไกล การใช๎สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 ๕.  รับผิดชอบ ดูแลบ ารงุรกัษา วัสดุอุปกรณ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานและใหบ๎รกิารด๎าน 
โสตทัศนูปกรณ์ตําง ๆ การใช๎ห๎องโสตทัศนศึกษา 
 ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 

 ๗.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๑.๗  งานฟาร์มบูรณาการจัดการเรียนการสอน 
       ๑.๗.๑  แผนกวิชาสัตวสาสตร ์
          ๑.๗.๑.๑  นายรณพีร์       สงขัย                ครู คศ.๓    หัวหน๎าแผนกวิชาสัตวศาสตร์                                                    

              ๑.๗.๑.๒  นายพิทยา       แย๎มด ี               ครู คศ.๓    ประจ างานฟาร์มโคเนื้อ 
              ๑.๗.๑.๓  นางจิรประภา   เจริญศิลป์           ครู คศ.๒    ประจ างานฟาร์มประมง  
                               ๑.๗.๑.๔  วําทีร๎่อยตรีกิติทัต ไทยสันเทียะ         ครู คศ.๑     ประจ างานฟาร์มกระบือ,แพะ 
 

       ๑.๗.๒  แผนกวิชาพืชศาสตร ์
                      ๑.๗.๒.๑  นางอรนุช         อยูํยอด             ครู คศ.๒    หัวหน๎าแผนกวิชาพืชศาสตร ์
                                                                                                     ประจ างานฟาร์มเห็ด                 
                   ๑.๗.๒.๒  นางสาวสุชนีย์    ทรัพย์สมบูรณ์    ครู คศ.๒    ประจ างานฟาร์มไมผ๎ล และ 
                                                                                                     งานฟาร์ม Tissue culture  
              ๑.๗.๒.๓  นางสาวศรัสนันทณ์  ศรีตะสังข์     ครู คศ.๑    ประจ างานฟาร์มพืชสวนประดบั 
                                                                                                     (เรอืนเพาะช า ๒) 
                               ๑.๗.๒.๔  นางนุชอนงค์          คงเทศ         ครู คศ.๑    ประจ างานฟารม์ Tissue culture  

                                                                                          และโรงเรือนระบบปิด 
                               ๑.๗.๒.๕  นางสาวธิภารัตน์     ส าลีเติมสิริ    ครูผู๎ชํวย     ประจ างานฟาร์มผัก  

                ๑.๗.๒.๖  นายทวี                 ปิงสุแสน      ครูผู๎ชํวย     ประจ างานฟาร์มพืชสวนประดบั 
                                                                                              และงานฟาร์มดินและปุ๋ย 

             ๑.๗.๒.๗ นายไพทูรย์         นามสงํา   พนักงานราชการ    ประจ างานฟารม์พืชไรํ   
 
 
 

//มีหน๎าที…่.. 
 



 
-๗- 

 

มีหน๎าที่   ๑.  แผนกวิชา  ดูแลให๎ผู๎ทีร่ับผิดชอบปฏิบัติงานฟาร์มบรูณาการจัดการเรียนการสอน  
ให๎บรรลุผลอยํางมีประสทิธิภาพ ทั้งในด๎านการจัดการเรียนการสอน  และการผลิตเพื่อจ าหนําย 
                          ๒.  แผนกวิชาดูแลให๎ผู๎ที่รบัผิดชอบงานฟาร์มบรูณาการจัดการเรียนการสอน  บ ารงุรกัษา วัสดุ
อุปกรณ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  
                          ๓.  แผนกวิชาจัดท าปฏิทินการปฏิบัตงิาน  และรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 

    ๔.  ดูแล บ ารุงรักษาและรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
    ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 

   

๒. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายอ านาจ   ศรแก้ว  ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะรองผูอ๎ านวยการช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติราชการในฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยรบัผิดชอบบรหิารงานดังนี้ 
๑. มีหน๎าที่ดูแลความรับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษา ใหบ๎รรลผุลอยํางมปีระสิทธิภาพ 
๒. ควบคุมดูแลงานกจิกรรมนกัเรียนนักศึกษา งานครูทีป่รกึษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพ 

และการจัดหางาน งานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน 
๓. ปฏิบัติหน๎าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ผูบ๎ังคับบัญชามอบหมาย 

 

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
              นายณัฐพงศ์   ศรีโพธ์ิ 
              มีหน๎าที่ปฏิบัติราชการแทนรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

๒.๑  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
         ๒.๑.๑  นายณัฐพงศ์      ศรีโพธ์ิ ครู คศ.๑  หัวหน๎างาน       
                   ๒.๑.๒  นายนฤพนธ์   ปลั่งด ี ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวยงาน 

   ๒.๑.๓  วําที่ร๎อยตรีธเนตร      แตํงงาม    ครูผู๎ชํวย ผู๎ชํวยงาน  
   ๒.๑.๔  นางสาวนุช อินทร์ใย พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๑.๕  นายไพทูรย ์ นามสงํา พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๑.๖  นายธวัชชัย คชาธาร พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๑.๗  นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มลู พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน  
 ๒.๑.๘  นางสาววันทนีย์         สีทา พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๑.๙  นายนพดล สังข์น๎อย พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
   ๒.๑.๑๐ นายแสนยากร        มวลจุมพล       เจ๎าหน๎าที่กิจกรรม         ผู๎ชํวยงาน 

มีหน๎าที ่  ๑.  สํงเสรมิและสนับสนุนการจัดต้ังกิจกรรมชมรมตําง ๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา 
 ๒.  ด าเนินการจัดต้ังและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพตําง ๆ ข้ึนภายในสถานศึกษา เชํน องค์การ

เกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี (อกท.) 
หรือองค์การที่เรียกช่ืออยํางอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 
 

//๓.  จัดกิจกรรม..... 
 
 



-๘- 
 

 ๓.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แกสํถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิกรรมตํางๆในวันส าคัญ 
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

 ๔.  จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา  
และผูเ๎ข๎ารบัการฝึกอบรมใหส๎อดคล๎องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานกัเรียนนกัศึกษาด๎านบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ 
 ๕.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสอืเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๖.  สงํเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 ๗.  ควบคุมและด าเนินการให๎มีการจัดกิจกรรมหน๎าเสาธง 
 ๘.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๙.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบรหิารและส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 ๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๑๑.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 

   

  ๒.๒  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
         ๒.๒.๑  นายณัฐพงศ์    ศรีโพธ์ิ      ครู คศ.๑  หัวหน๎างาน 

 ๒.๒.๒  นางสาวศรัสนันทณ์ ศรีตะสังข์     ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
   ๒.๒.๓  วําที่ร๎อยตรีกิตติทัต ไทยสันเทียะ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๒.๔  นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มลู พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๒.๕  หัวหน๎าแผนกวิชา   ผู๎ชํวยงาน 
   ๒.๒.๖  นายแสนยากร        มวลจุมพล       เจ๎าหน๎าที่กจิกรรม          ผู๎ชํวยงาน  

 มหีน๎าที่   ๑.  จัดหาทุนการศึกษาและจัดสรรทุนการศึกษา 
 ๒.  ดูแลนักศึกษาทุนเฉลมิราชกุมาร ี
 ๓.  ดูแลชํวยเหลือนักศึกษา  และบริการให๎ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ 
และจัดหางาน 
 ๔.  ด าเนินงานกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
 ๕.  สร๎างเครือขํายแนะแนวการศึกษาตํอแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 ๖.  ดูแลระบบชํวยเหลือติดตามนักเรียน นักศึกษา 
 ๗.  สร๎างระบบเครอืขํายแนะแนวอาชีพรํวมกับหนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 ๘.  ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานสถานประกอบการเพื่อจัดหางานให๎แกํนักเรียน นักศึกษา 
 ๙.  ประสานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่ส ารวจความพึงพอใจตํอการปฏิบัตงิาน 
ของผูส๎ าเร็จการศึกษา 
 ๑๐.  จัดเก็บและรวบรวมข๎อมลูนักเรียน นักศึกษา 
 ๑๑.  จัดท าข๎อมูลติดตามผลผูจ๎บการศึกษา โดยติดตามการมีงานท า การศึกษาตํอ 
 
  

//๑๒  จัดท าคํูมือ..... 
 
 



-๙- 
 
 ๑๒.  จัดท าคํูมือนักเรียน นักศึกษา 
 ๑๓.  ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร๎ับมอบหมาย 
 ๒.๓  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 ๒.๓.๑  นางสาวนุช อินทร์ใย พนักงานราชการ  หัวหน๎างาน 
 ๒.๓.๒  นายณัฐพงษ์ ศรีโพธ์ิ           ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๓.๓  วําที่ร๎อยตรีกิตติทัต    ไทยสันเทียะ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 

 ๒.๓.๔  นางสาววันทนีย์ สีทา พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
   ๒.๓.๕  นายแสนยากร         มวลจุมพล       เจ๎าหน๎าทีก่ิจกรรม         ผู๎ชํวยงาน 

 มหีน๎าที่  ๑.  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข๎าพกัทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
ระเบียบและควบคุมดูแลสวัสดิการ  การใหบ๎รกิารด๎านตําง ๆ ภายในสถานศึกษา  เชํนร๎านอาหาร  น้ าดื่ม การท า
ใบขับข่ี  การขอใช๎สิทธิลดคําโดยสาร  และยานพาหนะตําง ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและการตรวจหาสาร เสพติด
ของนักเรียน นักศึกษาและผู๎เข๎ารบัการฝกึอบรม 
                    ๒.  ปฏิบัติงานจัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลประกอบอาหารและการให๎           
บริการแกํนักเรียน นักศึกษาและผูเ๎ข๎ารับการฝึกอบรมให๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการที่ดี 
 ๓.  ปฏิบัติงานจัดหอ๎งพยาบาลและจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการ 
ให๎บรกิารสุขภาพแกํนักเรียน นักศึกษา  และผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา  ตลอดทั้งให๎ค าปรกึษา
และท าหน๎าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  การท าบัตรประกันสขุภาพ  การท าประกันอุบัติเหตุ  เผยแพรํความรูเ๎กี่ยวกับ
สุขภาพ  สิ่งเสพติด และโรคภัยร๎ายแรงตําง ๆ ทั้งปอ้งกันและรักษา 

 ๔.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทีเ่กี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 

 ๕.  ดูแล บ ารงุรกัษา และรบัผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
   ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

 ๒.๔  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 ๒.๔.๑  นางสาวจันทร์ทิพย ์ ใจแสน   พนักงานราชการ  หัวหน๎างาน 
 ๒.๔.๒  นายสมชาติ หุ๎นสํวน   ครู คศ.๑  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๔.๓  นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิริ   ครูผู๎ชํวย  ผู๎ชํวยงาน  

 ๒.๔.๔  นายธวัชชัย คชาธาร   พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๔.๕  นายชัยโรจน์ พิทักษ์เสาวภาพ พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
   ๒.๔.๖  นายแสนยากร        มวลจุมพล         เจ๎าหน๎าที่กิจกรรม       ผู๎ชํวยงาน 

มหีน้าที่  ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบรกิารวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าป ี  
    ๒.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพระยะสั้นแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  
เช่น  โครงการพฒันาอาชีพแบบบรูณาการเพื่อแกป้ัญหาความยากจน  และฝึกอบรม ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น 
 
 
 

//๓.  ด าเนินการ..... 
 
 



-๑๐- 
 

   ๓.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบรกิารวิชาชีพเคลื่อนทีร่่วมกับจังหวัด  ท้องถ่ิน  และ 
หน่วยงานอื่น ๆ  
   ๔.  เผยแพร่องค์ความรู ้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
  ๕.  ด าเนินงาน ประสานงาน  ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกัน 
 โรคเอดส ์ งานอาสาพัฒนาและปอ้งกันตนเอง 
    ๖.  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 
   ๗.  ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความรว่มมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ 
ค าแนะน า  ในการประกอบอาชีพแกผู่้ผ่านการฝกึอบรม 
  ๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
   ๙.  ดูแล บ ารงุรกัษา และรบัผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๕  งานปกครอง 
  ๒.๕.๑  นายชัยโรจน ์ พิทักษ์เสาวภาพ  พนักงานราชการ หัวหน๎างาน 

      ๒.๕.๒  นายสมชาติ หุ๎นสํวน    ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน  
 ๒.๕.๓  วําที่ร๎อยตรีกิตติทัต ไทยสันเทียะ   ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๕.๔  นายทวี     ปิงสุแสน     ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๕.๕  นายไพทูรย ์ นามสงํา   พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน  

 ๒.๕.๖  นางสาวนุช อินทร์ใย   พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๕.๗  นางสาวจันทร์ทิพย์   ใจแสน   พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๕.๘  นางสาวพนมรุง๎         พูนใจสม   พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๕.๙  นายนพดล สังข์น๎อย   พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๕.๑๐ หัวหน๎าแผนกวิชา    ผู๎ชํวยงาน 

   ๒.๕.๑๑ นายแสนยากร        มวลจุมพล       เจ๎าหน๎าที่กิจกรรม       ผู๎ชํวยงาน 
 มีหน๎าที่  ๑.  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมใหอ๎ยูํในระเบียบวินัย ตามที่ 
ก าหนดไว๎ในกฎหมาย ระเบียบและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง 
 ๒.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน๎างานในการแก๎ปญัหาของนักเรียน 
นักศึกษา และผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
 ๓.  ประสานงานกับพนักงานเจ๎าหน๎าทีส่ํงเสริมความประพฤตินักเรียนนกัศึกษาและเจ๎าหน๎าที่  
จากหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง และผู๎ปกครองในการแก๎ปญัหาความประพฤติของนกัเรียน นักศึกษา 

   ๔.  เสนอและแตํงตัง้คณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
 ๕.  พิจารณาเสนอระเบียบวําด๎วยหลกัเกณฑก์ารตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณา 
เสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนกัศึกษา 
 

//๖.  ประสานงาน….. 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
 ๖.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแกป๎ัญหาการทะเลาะวิวาทกํอความไมํสงบในสถานศึกษา 
 ๗.  จัดท าระเบียบนกัเรียนนักศึกษาที่ได๎รบัการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ 
กรณีกระท าความผิดตํอระเบียบวินัย ข๎อบงัคับ 
 ๘.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอตํอฝ่ายบรหิารและส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 ๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
    ๑๐. ดูแล  บ ารุงรกัษา  และรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๖  งานครูท่ีปรึกษา 
 ๒.๖.๑  นางจิรประภา เจริญศิลป ์ ครู คศ.๒  หัวหน้างาน 
 ๒.๖.๒  นางนุชอนงค์ คงเทศ     ครู คศ.๑  ผู๎ชํวยงาน 
 ๒.๖.๓  ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ันป ี    ผู้ช่วยงาน 

   ๒.๖.๔ นายแสนยากร        มวลจุมพล       เจ๎าหน๎าที่กิจกรรม         ผู๎ชํวยงาน 
มีหน้าที่  ๑.  เสนอแต่งตัง้ครูทีป่รกึษา 
 ๒.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม การจัดท า จัดเกบ็ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรม

ของนักเรียนนักศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม ประสานงานครทูี่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านกัเรียนนกัศึกษาเกี่ยวกบัการเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ 
 ๔.  ส่งเสริม ประสานงาน ครูทีป่รกึษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ

ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนกัศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน 
หรืการยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การค านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนกัศึกษา 

 ๕.  ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแกป้ัญหาต่างๆของนกัเรียนนักศึกษา และผู้
เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 

 ๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทีป่รึกษา สรปุผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

            ๗.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมลู ในแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบครูทีป่รึกษา เสนอโครงการ
และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 

           ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รบัมอบหมาย 
           ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

//๓.  ฝ่ายบรหิารทรัพยากร..... 
 
 



-๑๒- 
 

๓.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      นางสาวประไพรสาร  รักษาบุญ  ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการวิทยาลัย วิทยฐานะ รองผู๎อ านวยการช านาญการ 
ปฏิบัติราชการในฝ่ายบริหารทรัพยากรโดยรับผิดชอบบริหารงานดังนี้ 

๑. มีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการให๎บริการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตําง ๆ ของ 
สถานศึกษา เพื่อให๎บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

๒. ควบคุมดูแลงานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคาร 
สถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์          

๓. ปฏิบัติหน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางรสสุคนธ์    แย๎มด ี

           มีหน๎าที่ปฏิบัติราชการแทนรองฝ่ายบริหารทรัพยากร   

 ๓.๑  งานบริหารงานท่ัวไป 
 ๓.๑.๑  นางสาวพนมรุง๎      พูนใจสม พนักงานราชการ    หัวหน๎างาน 
                  ๓.๑.๒  นายเจษฎา            บัวยศ              เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ผู๎ชํวยงาน         
 ๓.๑.๓  นางสาวรัตนาพร     ผสมทรัพย์  เจ๎าหน๎าที่งานบริหารงานทั่วไป   ผู๎ชํวยงาน 
                   ๓.๑.๔  นางสาวอังคณา      อกอุํน               เจ๎าหน๎าที่งานบริหารงานทั่วไป   ผู๎ชํวยงาน 
 มหีน๎าที่   ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ 
 ๒.  จัดท ารํางหนังสือราชการ  ประกาศ  ค าสั่ง  ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสาร 
จัดล าดับความส าคัญของเอกสาร  รํวมมอืประสานงานให๎ความสะดวกแกบํุคลากร และหนํวยงานใน - สถานศึกษา
เกี่ยวกับงานเอกสารการพมิพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าทีเ่อกสารการพมิพ์ ให๎เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
 ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู๎บงัคับบญัชา  และจัดสงํให๎แกหํนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภายใน  และ 
ภายนอกสถานศึกษา 
 ๔.  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลกัฐาน  และระเบียบวิธีปฏิบัติตําง ๆ  เพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการศึกษา  และใหบ๎ริการแกบํุคลากร  และให๎บริการแกบํุคลากร  และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 
 ๕.  รวบรวมและเผยแพรํขําวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  ค าช้ีแจง  ประกาศ 
ให๎บุคลากรในสถานศึกษา  และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.  ให๎บริการเกี่ยวกบัการรบัสงํไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากรนกัเรียนและนักศึกษา 
 ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรบัผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
                   ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 

 

๓.๒  งานบุคลากร 
 ๓.๒.๑  นางรสสุคนธ์ แย๎มด ี ครู คศ.๒ หัวหน๎างาน 
                   ๓.๒.๒  นางสมสุข       ทรัพย์มลู เจ๎าหน๎าที่บุคลากร ผู๎ชํวยงาน 
 
 

//มีหน๎าที่..... 
 
 



-๑๓- 
 

 

มหีน๎าที่  ๑.  แนะน าเผยแพรํ  และด าเนินการเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษา 
ให๎เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.  จัดท าแผนการใช๎อัตราก าลงับุคลากรในสถานศึกษา 
 ๓.  จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๔.  ควบคุม  จัดท าสถิติ  และรายงานเกี่ยวกบัการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของ 
บุคลากรในสถานศึกษา 
 ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกบัการขอเครือ่งราชอสิริยาภรณ์  การจดัท าทะเบียนประวัติของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 ๖.  ให๎ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก  แกํบุคลากรในสถานศึกษาในด๎านตําง ๆ เชํน การขอ 
มีบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ  การขอแก๎ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนต าแหนงํ การขอมีและขอเลื่อน           
วิทยฐานะ  การออกหนงัสอืรบัรองการขอรบัเงินบ าเหน็จบ านาญ  และเงินทดแทนเป็นต๎น 
 ๗.  การด าเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๘.  จัดสวัสดิการภายในให๎แกํบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๙.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิาน  ตามล าดับข้ัน 
 ๑๑.  ดูแลบ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๓.๓  งานการเงิน 
 ๓.๓.๑  นางพัชรินทร์ เกษรบัว เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี         หัวหน๎างาน  
 ๓.๓.๒  นางสาวจารุนันท์ พูนเกษม พนักงานธุรการ               ผู๎ชํวยงาน 
                   ๓.๓.๓  นางสาวปรางมาศ     อินทร์จันทร์     เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผู๎ชํวยงาน    
               ๓.๓.๔  นางสาวสุชาดา         ประเชตุ         เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ์            ผู๎ชํวยงาน 
 มหีน๎าที ่ ๑.  จัดท าเอกสารและหลักฐานการจํายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณด าเนินการ 
ด๎านการเงนิ  การเบกิเงิน  การเกบ็รกัษาเงิน  การน าฝากเงนิ  การน าเงินสงํคลงั การถอนเงิน  และการโอนเงินของ
สถานศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข๎อง 

    ๒.  รับและเบิกจํายเงิน  ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให๎ 
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.  ควบคุมการเบกิจํายเงินใหเ๎ป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
 ๔.  เก็บรกัษาเอกสารและหลักฐานตําง ๆ ไว๎เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย 
 ๕.  ให๎ค าแนะน า  ช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแกบํุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกบัการเบกิ จํายให๎
ถูกต๎องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข๎อง 
 ๖.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิาน  ตามล าดับข้ัน 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 
 
 

//๓.๔  งานการบญัชี..... 



                                                                  -๑๔- 
 

๓.๔  งานการบัญชี 
 ๓.๔.๑  นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพฒันากลุ ครู คศ.๑              หัวหน๎างาน 
               ๓.๔.๒  นางสาวปรางมาศ     อินทร์จันทร์     เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ผู๎ชํวยงาน    
           ๓.๔.๓  นางสาวสุชาดา    ประเชตุ         เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพมิพ์             ผู๎ชํวยงาน 
 

 มหีน๎าที ่ ๑.  จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรบัปรุงบญัชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษา 
ตามระบบบญัชีและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๒.  จัดท ารายงานงบการเงิน และบญัชี  เพื่อจัดสํงสํวนราชการและหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 
ภายในก าหนดเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๓.  ควบคุมการเบกิจํายเงินตามประเภทเงินใหเ๎ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ๔.  ให๎ค าปรึกษา ช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแกํบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่ 
 ๕.  เก็บรกัษาเอกสารและหลักฐานตําง ๆ ไว๎เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๖.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิาน  ตามล าดับข้ัน 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
     

๓.๕  งานพัสดุ 
 ๓.๕.๑  นายพิทยา แย๎มด ี ครู คศ.๓   หัวหน๎างาน 
 ๓.๕.๒  นางกฤษณา            ศรแก๎ว พนกังานพสัด ุ   ผู๎ชํวยงาน 
                  ๓.๕.๓  นางสาวศิริพร           สระทองมืด   เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ ์ผู๎ชํวยงาน   

 มหีน๎าที่  ๑.  จัดวางระบบและปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการจัดหา  การซื้อ  การจ๎าง  การเกบ็รักษาและ 
การเบิกจํายพัสดุ  การควบคุม  และการจ าหนํายพสัดุให๎เปน็ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๒.  จัดท าทะเบียนที่ดินและสิง่กํอสร๎างทุกประเภทของสถานศึกษา 
 ๓.  จัดวางระบบและควบคุมการใช๎ยานพาหนะของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข๎อง 
 ๔.  ควบคุมการเบกิจํายเงินตามประเภทเงิน  ให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการรายปี 
 ๕.  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซํอมแซม  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  ให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อย 
 ๖.  ให๎ค าแนะน า ช้ีแจง และอ านวยความสะดวกแกํบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกบังานในหน๎าที่ 
 ๗.  เก็บรกัษาเอกสารและหลักฐานตําง ๆ ไว๎เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๘.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๑๐.  ดูแล บ ารุงรกัษาและรับผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 
 
 

//๓.๖  งานอาคารสถานที่..... 
 
 



-๑๕- 
 

 

๓.๖  งานอาคารสถานท่ี 
                   ๓.๖.๑ นายสมชาติ  หุ๎นสํวน ครู คศ.๑ หัวหน๎างาน 
 ๓.๖.๒  นางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ครู คศ.๓ ผู๎ชํวยงาน  

 ๓.๖.๓  นางนุชอนงค์ คงเทศ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน  
 ๓.๖.๔  นางสาวศรัสนันทณ์  ศรีตะสังข์ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 

 ๓.๖.๕  วําที่ร๎อยตรีกิตติทัต    ไทยสันเทียะ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
 ๓.๖.๖  นางสาวธิภารัตน์ ส าลเีติมสริ ิ ครูผู๎ชํวย ผู๎ชํวยงาน 
                  ๓.๖.๗  นายทวี    ปิงสุแสน ครูผู๎ชํวย ผู๎ชํวยงาน 
                  ๓.๖.๘  วําที่ร๎อยตรีธเนตร  แตํงงาม ครูผู๎ชํวย ผู๎ชํวยงาน 
 ๓.๖.๙  นายไพทูรย ์ นามสงํา พนักงานราชการ  ผู๎ชํวยงาน 
 ๓.๖.๑๐  ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว        ผู๎ชํวยงาน 
 มหีน๎าที ่ ๑.  ประสานงานและวางแผนในการใช๎พื้นที่ของสถานศึกษา  ให๎เป็นไปตามแผนพัฒนา 
สถานศึกษา 
 ๒.  ก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพสัดุ การใช๎ 
และการขอใช๎อาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหเ๎ป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๓.  ควบคุมดุแล  ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรกัษ์พลังงาน การรักษา 
สภาพแวดล๎อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาใหเ๎ป็นระเบียบและสวยงาม 
 ๔.  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหป๎ลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ  
 ๕.  ให๎ค าแนะน า  ช้ีแจง  และอ านวยความสะดวกแกํบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน๎าที่                         
 ๖.  เก็บรกัษาเอกสารและหลักฐานตําง ๆ ไว๎เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 ๗.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๙.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรบัผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย   
                

 ๓.๗  งานทะเบียน 
 ๓.๗.๑  นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ ครู คศ.๑  หัวหน๎างาน  
 ๓.๗.๒  นายธวัชชัย          คชาธาร พนักงานราชการ          ผู๎ชํวยงาน 
 ๓.๗.๓  นางสาวธารารัตน์ พิมพ์ทอง เจ๎าหน๎าที่งานทะเบียน ผู๎ชํวยงาน 
 มหีน๎าที่  ๑.  จัดหาแบบพิมพ์ตําง ๆ ที่ใช๎ในงานทะเบียน 
 ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกบัการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานตําง ๆ  
 ๓.  ด าเนินการให๎มกีารข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 ๔.  ด าเนินการให๎มกีารลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลงัก าหนดการขอพักการเรียน 
และแจ๎งใหผ๎ู๎เกี่ยวข๎องทราบ 
 
 
 

//๕. ตรวจสอบรายช่ือ..... 
 



                                                                 -๑๖- 
 

 ๕. ตรวจสอบรายช่ือ นักเรียน นักศึกษาที่ไมมํีสิทธ์ิสอบ ที่ตอ๎งสอบแก๎ตัวสอบทดแทน พ๎นสภาพ  
เพื่อรายงานใหผ๎ู๎อ านวยการสถานศึกษาหรือผูท๎ี่เกี่ยวข๎องทราบแล๎วแตํกรณี 
 ๖.  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
 ๗.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ 
ต าแหนํงเปอรเ์ซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 
 ๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค  ซึ่งผู๎อ านวยการสถานศึกษาพจิารณาเห็นชอบ 
แล๎วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน 
 ๙.  ให๎บริการเกี่ยวกบัการออกหลกัฐานทางการเรียน เชํน  การออกส าเนาระเบียนแสดงผล 
การเรียน  ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร ฯลฯ 
 ๑๐.  รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร๎องของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข๎องกบังานทะเบียน  เชํน   
การลาออก การพักการเรียน การโอน ย๎าย การเรียนภาคฤดูร๎อน การขอเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต๎น 
 ๑๑.  สํงแบบส ารวจและรายงานตําง ๆ ทีเ่กี่ยวข๎องกบังานทะเบียน  รวมทัง้รายงานการเรียน 
ของผูส๎ าเร็จการศึกษา                                                            
 ๑๒.  จัดระเบียบและระบบการเกบ็รักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น 
ตามความจ าเป็นที่เกี่ยวกบังานทะเบียน 
 ๑๓.  พิจารณาเสนอผูอ๎ านวยการสถานศึกษา  เพื่อท าลายเอกสารของงานทะเบียนตาม 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข๎อง 
 ๑๔.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๕.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพยส์ินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิาน  ตามล าดับข้ัน 
 ๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๓.๘  งานประชาสัมพันธ ์
             ๓.๘.๑  นายนฤพนธ์   ปลั่งด ี ครูผู๎ชํวย                 หัวหน๎างาน  
  ๓.๘.๒  นายณัฐพงศ์ ศรีโพธ์ิ          ครู คศ.๑               ผู๎ชํวยงาน 
                  ๓.๘.๓  นางสาวปรางมาศ     อินทร์จันทร์    เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ผู๎ชํวยงาน    
             ๓.๘.๔  นางสาวจันทรท์ิพย์   ใจแสน พนักงานราชการ               ผู๎ชํวยงาน  
  ๓.๘.๕  นายอิสระ               เทพยุหะ พนักงานราชการ               ผู๎ชํวยงาน   
  ๓.๘.๖  นายบุญเลิศ  ค าอินทร์ พนักงานรบัโทรศัพท ์               ผู๎ชํวยงาน 
  ๓.๘.๗  นางสาวสุชาดา     ประเชตุ        เจ๎าหน๎าที่เอกสารการพิมพ์                ผู๎ชํวยงาน 
 มหีน๎าที่  ๑.  รวบรวมและเผยแพรํขําวสาร  นโยบาย  ระเบยีบ  ข๎อบังคับ  ค าสั่ง  ค าช้ีแจงประกาศ  
ให๎บุคลากรในสถานศึกษา  และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดตํอสื่อสารตําง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา  เชํน  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอก  งานสื่อสารด๎วยระบบการ
จัดการด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต๎น 
 
 
 

//๓.  เป็นศูนย์ข๎อมูลขําวสารของราชการ.....   
 



                                                                  -๑๗- 
   

 ๓.  เป็นศูนย์ข๎อมูลขําวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท๎องถ่ิน  สํวนราชการ 
สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิาน  ตามล าดับข้ัน 
 ๕.  ดูแล บ ารุงรกัษา และรบัผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๔. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 มีหน๎าที่และความรบัผิดชอบดงันี ้

๑. มีหน๎าที่และความรบัผิดชอบในการประสาน วางแผนด าเนินงานตามแผน และติดตามการด าเนินงานตํางๆ 
ของสถานศึกษา 

๒. ควบคุมดูแลงานวางแผนงานและงบประมาณ งานศูนย์ข๎อมลูสารสนเทศ งานความรํวมมอืงานวิจัยพฒันา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานสงํเสริมผลิตผล การค๎า  และ
ประกอบธุรกิจ งานฟาร์มและโรงงาน  

๓. ปฏิบัติหน๎าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ผูบ๎ังคับบัญชามอบหมาย 
 

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 นายสมยศ   เจริญศิลป์ 
          มีหน๎าที่ปฏิบัติราชการแทนรองฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 
 

๔.๑  งานวางแผนงานและงบประมาณ 
 ๔.๑.๑  นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มลู พนักงานราชการ หัวหน๎างาน 
 ๔.๑.๒  นายนพดล สังข์น๎อย พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
  ๔.๑.๓   วําที่ร.ต.นิรันดร์        สิทธิเชิงค๎า      เจ๎าหน๎าทีศู่นย์ข๎อมูล       ผู๎ชํวยงาน                                              

มหีน๎าที่  ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา  ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ  แผนการศึกษา
แหํงชาติ  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒.  จัดท าข๎อมูลแผนการรับนกัเรียน นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิม่ประเภทวิชา  สาขาวิชา 
ที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานสงัคม ชุมชม และท๎องถ่ิน ตามความ
พร๎อมและศักยภาพของสถานศึกษา 
 ๓.  ตรวจสอบและควบคุมการใช๎จํายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณใหเ๎ป็นไปตามแผนที่ 
ก าหนดและด าเนินการเรือ่งการปรับแผนการใช๎จํายเงินของสถานศึกษา 
 ๔.  รวบรวมแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นคําวัสดุฝึกของแผนกวิชา 
ส ารวจความต๎องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานตําง ๆ เพื่อเป็นข๎อมูลในการประกอบการพจิารณาจัดซื้อจัดจ๎าง 
 ๕.  วิเคราะห์รายจํายของสถานศึกษา  เพื่อปรบัปรุงการใช๎จาํยให๎มีประสิทธิภาพ 
 ๖.  จัดท ารายงานสรปุผลการปฏิบัตงิาน  ตามตัวช้ีวัดในแผนงานและโครงการการใช๎เงินนอก 
งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณเสนอตํอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 
 
 

//๗.  ประสานงาน..... 
 



                                                                 -๑๘-   

 ๗.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๘.  จัดท าปฏิทินปฏิบัตงิาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 ๙.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๔.๒  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๔.๒.๑  นายธวัชชัย คชาธาร พนกังานราชการ        หัวหน๎างาน 
  ๔.๒.๒  นายเจษฎา            บัวยศ             เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ผู๎ชํวยงาน         
 ๔.๒.๓  นายนพดล สังข์น๎อย พนักงานราชการ        ผู๎ชํวยงาน 
   ๔.๒.๔  วําที่ร.ต.นิรันดร์        สิทธิเชิงค๎า      เจ๎าหน๎าทีศู่นย์ข๎อมูล              ผู๎ชํวยงาน    

มหีน๎าที่  ๑.  รวบรวมข๎อมลูจากหนํวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเกบ็รกัษา 
จัดท าและบรกิารข๎อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนกัเรียน นักศึกษาสถานประกอบการตลาดแรงงาน  บุคลากร 
งบประมาณ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียน  และข๎อมูลทางเศรษฐกิจ  และสังคม  ตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ด๎วยระบบอเิล็กทรอนกิสโ์ดยประสานงานกับแผนกวิชา 
และงานตําง ๆ ในสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ๒.  รวบรวมและเผยแพรสํารสนเทศตําง ๆ ที่เป็นประโยชนต์ํอการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 ๓.  พัฒนาระบบเครือขํายข๎อมลูของสถานศึกษา  ให๎สามารถเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอื่น 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และหนํวยงานอื่น  รวมทัง้การพัฒนาศักยภาพการใช๎
ข๎อมูลจากเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
 ๔.  ก ากับ  ควบคุม  ดูแลระบบใหเ๎ป็นไปตามกฎหมาย  วําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร ์
 ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกบัศูนย์ก าลงัคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  ประสานงานและให๎ความ 
รํวมมือกบัหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๗.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎มอบหมาย 
 ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

๔.๓  งานความร่วมมือ 
        ๔.๓.๑  นายธนเดช             แป้นโพธ์ิกลาง  ครู คศ.๑  หัวหน๎างาน 

 ๔.๓.๒  นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
   ๔.๓.๓  วําที่ร.ต.นิรันดร์        สิทธิเชิงค๎า      เจ๎าหน๎าทีศู่นย์ข๎อมูล       ผู๎ชํวยงาน 

มหีน๎าที่  ๑.  ประสานงานความรํวมมือและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๒.  ประสานความรํวมมือกับตํางประเทศ และความชํวยเหลือจากภายนอก ในการรํวมลงทุน 
เพื่อการศึกษา 
 ๓.  ประสานงานและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 ๕.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 

//๔.๔  งานวิจัย  พัฒนา..... 



 
                                                                 -๑๙- 

 

๔.๔  งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
 ๔.๔.๑  นางพันธ์ทวี สหะรัตน์ ครู คศ.๓ หัวหน๎างาน 
 ๔.๔.๒  นางสาวสุขสิริ อินจันทร์ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
                  ๔.๔.๓  วําที่ร.ต.นิรันดร์        สิทธิเชิงค๎า      เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ข๎อมูล      ผู๎ชํวยงาน 
    มหีน๎าที่  ๑.  สํงเสรมิ  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกบัการวิจัย 
การพัฒนาองค์ความรู๎   เทคโนโลยี   นวัตกรรม   และสิ่งประดิษฐ์ตําง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา           
การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท๎องถ่ิน 
 ๒.  วิเคราะห์  วิจัยและประเมินผลการใช๎หลกัสูตร  ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน การใช๎ 
เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  การใช๎อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข๎องกบัจัดการเรียนการสอน  และประเมินผลการจัดอบรม  และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

 ๓.  รวบรวมและเผยแพรผํลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  การพฒันาสถานศึกษา  การบรหิาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทัง้ผลงานทางวิชาการ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๖.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 ๔.๕  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔.๕.๑  นางสาวศรัสนันทณ์ ศรีตะสังข์ ครู คศ.๑ หัวหน๎างาน 
 ๔.๕.๒  นางสุดคนึง สังข์น๎อย ครู คศ.๓ ผู๎ชํวยงาน 
 ๔.๕.๓  นางพันธ์ทวี  สหะรัตน์ ครู คศ.๓ ผู๎ชํวยงาน  

 ๔.๕.๔  นายนพดล สังข์น๎อย พนักงานราชการ ผู๎ชํวยงาน 
  ๔.๕.๕  วําที่ร.ต.นิรันดร์         สิทธิเชิงค๎า      เจ๎าหน๎าทีศู่นย์ข๎อมูล       ผู๎ชํวยงาน         

 มหีน๎าที่  ๑.  สํงเสรมิ สนับสนุนให๎บุคลากรในสถานศึกษาได๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ จุดหมาย 
และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.  วางแผนด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อ 
น าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  และรองรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก 
 ๓.  ประสานงานกับฝ่ายตําง ๆ แผนกวิชา  และงานตําง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  
บุคคลองค์กร  และหนํวยงานภายนอก  ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 
 

//๗.  ดูแล บ ารุงรกัษา..... 
                                  



-๒๐- 
  

 ๗.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 

 ๔.๖  งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ 
 ๔.๖.๑  นางสาวสุทธิชา อิ่มเอบิสิน ครู คศ.๑ หัวหน๎างาน 
 ๔.๖.๒  นางสาวสุขสริ ิ อินจันทร ์ ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
 ๔.๖.๓  นายธนเดช แป้นโพธ์ิกลาง ครู คศ.๑ ผู๎ชํวยงาน 
                 ๔.๖.๔  นางสาวจันทร์ทิพย์    ใจแสน พนักงานราชการคร ู ผู๎ชํวยงาน 
                  ๔.๖.๕  วําที่ร.ต.นิรันดร์        สิทธิเชิงค๎า       เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ข๎อมูล       ผู๎ชํวยงาน  
 มหีน๎าที่  ๑.  สํงเสรมิให๎ครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงาน  สํงเสรมิผลิตผล 
จัดท าแผนธุรกิจรํวมกบัหนํวยงานภาครัฐและเอกชน  สํงเสรมิการท าธุรกิจขนาดยํอม การประกอบอาชีพอสิระ 
เพื่อสร๎างรายได๎ใหส๎อดคล๎องกับการเรียนการสอน 
 ๒.  วางแผน  ด าเนินงาน  ประสานสมัพันธ์  รํวมมือกบับุคคล  ชุมชน  องค์กร  ชุมชน   
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หนํวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ เพื่อรับงานการค๎ารบัจัดท า   
รับบริการ  รับจ๎าง  ผลิตเพื่อจ าหนําย  การหารายได๎ระหวํางเรียนการประกอบธุรกิจ  และกจิกรรมสหกรณ์ 
 ๓.  สอบผลิตผลทกุประเภทของสถานศึกษาให๎ตรงกับโครงการฝึก  จัดท าทะเบียนผลิตผล 
และจ าหนํายผลิตผล  
 ๔.  ก ากับ  ติดตาม  และจัดท าบัญชีรายรับ – รายจํายของงานผลิตผล  การค๎า  และธุรกจิ   
ที่อยูํในความรับผิดชอบใหเ๎ป็นปัจจุบัน  และจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๕.  รวบรวมข๎อมลู  สถิติตําง ๆ รายรบั – รายจํายในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นข๎อมลูในการ 
พิจารณาปรับปรงุแก๎ไขพัฒนางาน  ให๎เกิดประโยชน์ตํอสถานศึกษา 
 ๖.  ประสานงานและให๎ความรํวมมอืกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรบัผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย 
 
 

 ๔.๗  งานฟาร์มและโรงงาน 
 ๔.๗.๑  นายสมยศ           เจริญศิลป ์ ครู คศ.๒                   หัวหน๎างานฟาร์มและโรงงาน  
                                                  ประจ าฟารม์ไกํไขํ  และ 
                                                                                                       ผู๎จัดการโรงงานแปรรปูนม   
 ๔.๗.๒  นายรณพีร์           สงขัย ครู คศ.๓        ประจ างานฟาร์มสุกร 
 ๔.๗.๓  นางอรนุช           อยูํยอด ครู คศ.๒        ประจ างานฟาร์มเห็ด 
 ๔.๗.๔  นายไพทูรย์          นามสงํา พนักงานราชการ        ประจ างานฟาร์มพืชไรํ  
                                                                                                       มันส าปะหลัง  อ๎อย  
                   ๔.๗.๕  นายชัยโรจน์        พิทักษ์เสาวภาพ พนักงานราชการ        ประจ างานฟาร์มไกสํามสาย 
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//มีหน๎าที่.....      
  
 



-๒๑- 
 

มหีน๎าที่  ๑.  ประสานงานกบัแผนกและงานตําง ๆ ในสถานศึกษา  และหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 
ในการวางแผนการผลิตและการจ าหนํายหรอืบริการ  เพือ่จดัท าโครงการในเชิงธุรกิจ และพัฒนางานนั้นใหเ๎ข๎า             
สูํมาตรฐาน  เพือ่เป็นตัวอยํางแกํนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผูส๎นใจทั่วไป                                         
 ๒.  รํวมกับงานพสัดุในการจัดซือ้จัดจ๎างเพื่อให๎ได๎วัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และสิง่ตําง ๆ 
ตามความต๎องการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ 
 ๓.  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ในการด าเนินงานการผลิตและจ าหนํายหรือบริการและแก๎ไข 
ปัญหาตําง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  เพื่อใหบ๎รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 
 ๔.  จัดท าแผนการใช๎แรงงาน  ก าหนดภารกจิหน๎าที่ของบุคลากรแตลํะคน  ที่อยูํในความ 
รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัตหิน๎าที่ใหม๎ีประสทิธิภาพ 
 ๕.  ตรวจสอบและวางแผนการใช๎วัสดุอปุกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องจกัรกลและอาคารสถานที่ 
ที่อยูํในความรับผิดชอบใหเ๎กิดประโยชน์สูงสุดตํอสถานศึกษา 
 ๖.  จัดท าทะเบียนประวัติการใช๎งาน  การซํอมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลที่ 
อยูํในความรับผิดชอบใหเ๎ป็นปัจจุบัน 
 ๗.  ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่  ที่อยูํในความรับผดิชอบให๎อยูํในสภาพที่เป็นระเบียบ 
สะอาดและปลอดภัย 
 ๘.  เผยแพรํความรู๎และวิทยาการตําง ๆ จากการด าเนินงานแกํนักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร 
และประชาชนผู๎สนใจทั่วไป 
 ๙.  วางแผนและจัดระบบในการรับนกัเรียน นักศึกษา  เกษตรกรตลอดจนประชาชนผู๎สนใจ 
ทั่วไปเข๎าฝึกงานหรือศึกษาดูงาน 
 ๑๐.  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจํายของฟาร์มหรือโรงงานที่อยูํในความรับผิดชอบให๎เป็น 
ปัจจุบัน และจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๑๑.  รวบรวมข๎อมลูสถิติตําง ๆ รายรับ – รายจํายในการด าเนินการผลิตและจ าหนํายหรือ 
บริการเพือ่เป็นข๎อมลูในการพจิารณาปรบัปรุงแก๎ไขพัฒนางานฟาร์มใหเ๎กิดประโยชน์ตํอสถานศึกษาย่ิงข้ึน 
 ๑๒.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามล าดับข้ัน 
 ๑๓.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได๎รับมอบหมาย 
 ๑๔.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รบัมอบหมาย  
 

                      ทั้งนี้ต้ังแตบํัดน้ีเป็นต๎นไป และให๎บุคลากรที่เปลี่ยนแปลงต าแหนํงจัดท าเอกสารสํงมอบงาน 
ให๎เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับสํงงานในหน๎าที่ พ.ศ. ๒๕๒๔    
 

                     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 
 

                 (นายสุภาพ  มณีรัตน์) 
                 ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 
 


