
 
 

   ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกี าแพงเพชร 
  ที่     ๕๘๖  / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  มอบหมายหน้าทีลู่กจ้างช่ัวคราว ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

        อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มอบหมายให้ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้

 

  ๑.  นางสาวธารารัตน์   พิมพ์ทอง    ต าแหน่งเจ้าหน้าทีท่ะเบียน    
  ท าหน้าที่ 

        ๑.๑  ประจ างานทะเบียน (ดูแลท าความสะอาดห้องทะเบยีน , และต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มา
ติดต่อประสานงานทีห่้องทะเบียนวิทยาลัย)  

        ๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบญัชามอบหมาย 
 

  ๒.  นางสุรัตน์   พูนเกษม   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   
  ท าหน้าที่ 

   ๒.๑  ประจ างานฟารม์และโรงงาน  (งานธุรการและบัญชีโรงงานแปรรูปนมและอื่นๆ ,  
ดูแลท าความสะอาดอาคารโรงงานนม  และต้อนรบั หรอืใหค้ าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานที่โรงงานแปรรูปนม) 

   ๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบญัชามอบหมาย 
 

   ๓. นางสมสุข   ทรัพย์มูล  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร   
   ท าหน้าที่ 

            ๓.๑  ประจ างานบุคลากร (ดูแลท าความสะอาดหอ้งงานการเงิน บัญชี และบุคลากร , และ 
ต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย)   

  ๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารให้ผู้อ านวยการ 
  ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 

    

     ๔.  นางสาวรัตนาพร   ผสมทรพัย์   ต าแหน่งเจ้าหน้าทีส่ารบรรณ   
     ท าหน้าที่ 

                ๔.๑  ประจ างานบรหิารงานทั่วไป  (ดูแลท าความสะอาดห้องงานบริหารงานทั่วไป  
งานประชาสัมพันธ์ , และต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 

            ๔.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

//๕. นางสาวอังคณา.....  
 



                                                     -๒- 
 

  ๕. นางสาวอังคณา   อกอุ่น    ต าแหน่งเจ้าหน้าทีส่ารบรรณ     ท าหน้าที่ 
                ๕.๑  ประจ างานบรหิารงานทั่วไป (อศจ.)  (ดูแลท าความสะอาดห้องรองผูอ้ านวยการ , และ

ต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 
       ๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๖. นางสาวปาริชาติ  ไชยภักดิ์    ต าแหน่งเจ้าหน้าทีเ่อกสารการพิมพ์ ประจ าฝ่ายวิชาการ   
         ท าหน้าที ่

                 ๖.๑  ประจ างานในฝ่ายวิชาการ  (ติดต่อประสานงาน , ด าเนินงาน และจัดระบบงานด้าน
เอกสารในฝ่ายวิชาการให้มปีระสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ฝ่ายวิชาการมอบหมาย)  

                 ๖.๒  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  (ดูแลท าความสะอาดห้องทะเบียน  และ
ต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 

                 ๖.๓  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล 
                 ๖.๔  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๖.๕  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน 
        ๖.๖  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
             ๖.๗  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

       ๗. นางสาวศิริพร  สระทองมืด  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์  (ประจ างานพสัดุ)  ท าหน้าที ่
                  ๗.๑  ประจ างานพัสดุกลาง (ดูแลท าความสะอาดอาคารพัสดกุลาง และต้อนรบัหรือ 

ให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 
         ๗.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 

       ๘. นายแสนยากร  มวลจุมพล  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่กจิกรรม     ท าหน้าที่ 
                   ๘.๑  ประจ างานในฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา  (ติดต่อประสานงาน , ด าเนินงาน 

และจัดระบบงานด้านเอกสารในฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนกัศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่ตามทีฝ่่าย
พัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษามอบหมาย)   

                   ๘.๒  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  (ดูแลท าความสะอาดห้องกจิกรรมนกัเรียน
นักศึกษา , และต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 

                   ๘.๓  ผู้ช่วยงานแนะแนวนักเรียนนักศึกษา 
                   ๘.๔  ผู้ช่วยงานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน 
          ๘.๕  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา 
                   ๘.๖   ผู้ช่วยงานปกครอง 
                   ๘.๗  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
               ๘.๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 
 

//๙. ว่าที่ร้อยตรีนริันดร์.....    
 
 



                                                      -๓- 
 

๙. ว่าที่ร้อยตรีนริันดร์   สิทธิเชิงค้า  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล    ท าหน้าที่ 
                 ๙.๑  ประจ างานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   (ติดต่อประสานงาน , ด าเนินงาน  และ

จัดระบบงานด้านเอกสารในฝ่ายแผนงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่ตามทีฝ่่ายแผนงานฯมอบหมาย)  
                 ๙.๒  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ  (ดูแลท าความสะอาดห้องแผนงานและ 

ศูนย์ข้อมูล , และต้อนรับ หรือให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 
                 ๙.๓  ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
                 ๙.๔  ผู้ช่วยงานความร่วมมือ 
        ๙.๕  ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
        ๙.๖  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                 ๙.๗  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกจิ 
        ๙.๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 

 

         ๑๐. นางสาวสุชาดา  ประเชตุ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ (ประจ างานการบญัชี)   
                 ท าหน้าที่ 
                  ๑๐.๑  ประจ างานการบัญชี (ดูแลท าความสะอาดห้องงานการเงิน บญัชี และบุคลากร , และ

ต้อนรับหรือให้ค าแนะน าผูม้าติดต่อประสานงานในวิทยาลัย) 
         ๑๐.๒  ผู้ช่วยงานการเงิน 
         ๑๐.๓  ผู้ช่วยงานประชาสมัพันธ์ 

         ๑๐.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมาย 
 

  ๑๑. นางเฉลย  ปานคล้าย    ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร      ท าหน้าที่   
         ๑๑.๑  ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ (ฟาร์มสุกร , ฟาร์มไก่ไข่ , โรงเรือนสุกร โรงเรอืนไก่ไข่ 

โรงเรือนสุกรหลุม , โรงผสมและเก็บอาหารสัตว์ , โรงช าแหละสัตว์และภูมิทัศน์โดยรอบ) 
         ๑๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 

    ๑๒. นางประคอง  เนยค า    ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร      ท าหน้าที่ 
               ๑๒.๑ ประจ างานอาคารสถานที่ (เปิด-ปิดดูแลท าความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศร.)

และอาคารอ านวยการทั้งด้านหน้าและด้านหลงั , ศาลเจ้าพอ่ฯ , อาคารรับเสดจ็ฯ บ้านพักรบัรอง และภูมทิัศน์
โดยรอบวิทยาลัย)  

                     ๑๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย       

   ๑๓. นายพอเจตน์  จันทบุตร   ต าแหน่งคนงานกจิการเกษตร     ท าหน้าที่   
                ๑๓.๑  ประจ างานอาคารสถานที่   (ส่วนกลาง , ดูแลพื้นที่บรเิวณป้ายหน้าวิทยาลัย ,  

ลานพระพิรุณ , ศาลพระพรหม , บริเวณเสาธงและหน้าอาคารอ านวยการ , บรเิวณลานไทร , บริเวณวงเวียน บริเวณ
สนามฟุตซอล , , หอประชุมอาคารรบัเสด็จฯ , อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ,บ้านพักผู้อ านวยการและบ้านพักรบัรอง ,  
งานส่วนกลาง , ระบบไฟฟ้า , ประปา) 

                ๑๓.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 

//๑๔. นางสุภาภรณ์   .....    



                                              -๔-   

                ๑๔. นางสุภาภรณ์   จันทบุตร   ต าแหน่งคนครัว     ท าหน้าที่   
            ๑๔.๑  ประจ างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (โรงอาหารเกษตรเพื่อชีวิต)  จัดเตรียม 

และบริการอาหารให้กบันักเรียนนักศึกษา จ านวน ๓ มื้อ และงานอบรม หรืออื่นๆ , ดูแลท าความสะอาดอาคาร 
โรงอาหารเกษตรเพื่อชีวิต และภูมิทัศน์โดยรอบ) 

            ๑๔.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 

   ๑๕. นายสนั่น   งามนัก    ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร     ท าหน้าที่ 
            ๑๕.๑  ประจ างานอาคารสถานที่   (ปฏิบัตหิน้าที่ยามรักษาการณ์และความปลอดภัย

ตรวจตราบุคคลให้แลกบัตรเข้า - ออกและบันทึกลงสมุดวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด , เปิดไฟฟ้าหลงัเวลา ๑๘.๓๐ น.  
ปิดไฟฟ้าไม่เกินเวลา ๐๕.๓๐ น. ดูแลท าความสะอาดปอ้มยาม , รดน้ าต้นไม้และภูมิทัศน์โดยรอบ) 

              ๑๕.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 

     ๑๖. นายโกวิท   อบเชย   ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร    ท าหน้าที่ 
             ๑๖.๑ ประจ างานอาคารสถานที่   (ปฏิบัตหิน้าที่ยามรักษาการณ์และความปลอดภัย

ตรวจตราบุคคลให้แลกบัตรเข้า - ออกและบันทึกลงสมุดวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด , เปิดไฟฟ้าหลงัเวลา ๑๘.๓๐ น.  
ปิดไฟฟ้าไม่เกินเวลา ๐๕.๓๐ น. ดูแลท าความสะอาดปอ้มยาม , รดน้ าต้นไม้และภูมิทัศน์โดยรอบ) 

               ๑๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
  

   ๑๗. นายสนิท   อบเชย   ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร    ท าหน้าที่ 
                ๑๗.๑  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน  (ดูแลท าความสะอาดอาคารโรงงานแปรรปูนม 
และภูมิทัศน์โดยรอบ) 

               ๑๗.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 

   ๑๘. นายสมชาย   กล่อมเมอืง   ต าแหน่งคนงานกจิการเกษตร      ท าหน้าที่ 
                        ๑๘.๑  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน  (ดแูลท าความสะอาดอาคารโรงงานแปรรูปนม 
และภูมิทัศน์โดยรอบ) 

               ๑๘.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
          

  ๑๙. นายสงกรานต์   บางแบ่ง   ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร     ท าหน้าที ่
                        ๑๙.๑  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน  (ดแูลท าความสะอาดอาคารโรงงานแปรรูปนม 
และภูมิทัศน์โดยรอบ) 
                  ๑๙.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บังคับบญัชามอบหมายท าหน้าที ่
 

  ๒๐. นางนิตย์   เพ็งสมยา   ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร    ท าหน้าที่   
                ๒๐.๑  ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์  (เปิด – ปิดดูแลท าความสะอาดอาคารเรียน 

และพื้นที่โดยรอบแผนกวิชาพืชศาสตร,์ ดูแลฟารม์ไม้ดอกไมป้ระดบั , โรงเรือนเพาะช า และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ,
ฟาร์มไมผ้ล , บริเวณอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , โรงเรอืนระบบปิด,สวนไผ่และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์วิทยบรกิาร) 

               ๒๐.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
//๒๑. นายสุธี  สุขตะคุ…. 



 
                                           -๕- 
 

    ๒๑. นายสุธี  สุขตะคุ   ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร    ท าหน้าที่   
                ๒๑.๑  ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์  (ดูแลพื้นที่โดยรอบแผนกวิชาพืชศาสตร์ ,  

โรงเรือนเพาะช า และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ , ฟาร์มไมผ้ล , ฟาร์มผกั , สวนไผ่และบรเิวณโดยรอบอาคาร 
ศูนย์วิทยบริการ) 

               ๒๑.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 

    ๒๒. นางสุทิน  สุขตะคุ   ต าแหน่งคนงานกิจการเกษตร    ท าหน้าที่   
                ๒๒.๑  ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์  (เปิด – ปิดดูแลท าความสะอาดอาคารเรียน 

และพื้นที่โดยรอบแผนกวิชาสัตวศาสตร์ , ดูแลท าความสะอาดฟาร์มสกุร , ฟารม์โคเนื้อ , ฟาร์มกระบอื , ฟาร์มแพะ , 
โรงเรือนสุกรหลุม , โรงผสมและเก็บอาหารสัตว์ , โรงช าแหละสัตว์และภูมิทัศน์โดยรอบ) 

               ๒๒.๒  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 

     ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัตงิานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
วิทยาลัยและทางราชการ 

 

  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

                    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘         
 

 
 
 
 
 

 

                                                   (นายสุภาพ   มณีรัตน์)                         
                                ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


