
 
ค ำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

ที่  ๑๔๓/๒๕๖๓ 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้บุคลำกรในสถำนศึกษำปฏิบัติ 

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

  เพ่ือให้การบริหารงานภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่  เป็นไปเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพครอบคลุมภาระหน้าที่ซึ่งได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  หมวด  ๑  ข้อ  ๘  และหมวด  ๓  ข้อ  ๔๒ และข้อ ๔๘  จึง
มอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่  ดังนี้ 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  :  มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการ 
    ของสถานศึกษา  การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การควบคุมก ากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ     
    งบประมาณ  การบริหารงานบุคลากร  และการบริหารงานทั่วไป 
     ๑.๑ นางมณี   วรรณสอน  ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
     ๑.๒ นางสุชารัตน์   หนูแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     ๑.๓ นางประนอม  อาจหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
     ๑.๔ นายพรชัย   อาจหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

๒.  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำงสุชำรัตน์  หนูแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  มีหน้าที่รับผิดชอบงานตาม

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามข้อ ๘   
ข้อ ๙ และข้อ ๔๓ ประกอบด้วย 
              ๑. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู        ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     ๒. นางมาลี    แก้วลอย     พนักงานธุรการ       ธุรการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     ๒.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป 

   ๑. นางสมภัสสร  จู่เกี่ยน    เจ้าพนักงานธุรการ       หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป 
            แผนกงานสารบรรณ 
             ๒. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง  พนักงานราชการ (ครู)       ผู้ช่วยหัวหนา้งานบริหารงานทั่วไป 
            แผนกงานสารบรรณ 
    ๓. นางสาวทรายขวัญ  ข้อค้า   เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี)     ประจ างานสารบรรณ 
    ๔. นางสาวฝนทิพย์  ต าภู       เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายวิชาการ)  ประจ างานสารบรรณ 
    ๕. ว่าที่ ร.ต.สิทธโิชค  แก้วสีสด    เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ      ประจ างานสารบรรณ 
    ๖. นางสาวอัครณี  แก้วก ายาน    เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล       ประจ างานสารบรรณ 
    ๗. นางขนิษฐา ยวดยาน   คร ู        แผนกงานเอกสารการพิมพ์ 
             ๘. นายจงจิตร บุตรหง้า              พนักงานธุรการ                ประจ าแผนกงานเอกสารการพิมพ์/ 
              ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
 



 ๒ 
 
             ๙. นางทิพาพรรณ  แก้วเนียม    พนักงานธุรการ       ประจ าแผนกงานเอกสารการพิมพ์/ 
              งานสารบรรณ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๑๔  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 ๒. จัดท าร่าง  หนังสือราชการ  ประกาศ  ค าสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับ
ความส าคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานเอกสาร  การพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
 ๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
 ๔. เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา 
 ๕. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ค าชี้แจง  ประกาศ                     
ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา 
 ๖. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ 
 ๘. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๒.๒ งำนบุคลำกร 
 1. นางสาววราภรณ์  สัจจสุจริตกุล             คร ู   หัวหน้างานบุคลากร 
          ๒. นายวิสูตร  มาศชาย     คร ู   ประจ างานบุคลากร  
          ๓. นางทิพาพรรณ   แก้วเนียม       พนักงานธุรการ  ประจ างานบุคลากร/ 
         ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๕  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แนะน า  เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบของทางราชการ 
 ๒. จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๓. จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๔. ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากร                     
ในสถานศึกษา 
 ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากร                               
ในสถานศึกษา 
 ๖. ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนต าแหน่ง  การขอมีและขอเลื่อน 
วิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินทดแทนและการจัดท าสมุดบันทึก
ผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๗. ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 



 ๓ 
 
 ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๒.๓ งำนกำรเงิน 
          ๑. นางสุมนศรี เผือกแสง          ครู   หัวหน้างานการเงิน 
          ๒. นางมาลี      แก้วลอย    พนักงานธุรการ   ประจ างานการเงิน 
          ๓. นางสาวสุภาพร  ไชยชิต      เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) ประจ างานการเงิน/ 
         ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๖  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณด าเนินการด้าน
การเงิน  การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าฝากเงิน  การน าเงินส่งคลัง  การถอนเงินและการโอนเงินของ
สถานศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 
 ๕. ให้ค าแนะน า  ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 
     ๒.๔ งำนกำรบัญชี 
           ๑. นางปิ่นไพร ตั้งถึงถิ่น      คร ู   หัวหน้างานการบัญชี 
           ๒. นางสาวทรายขวัญ   ข้อค้า  เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี) ประจ างานการบัญชี/ 
         ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๗  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท าเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษา               
ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดท ารายงานงบการเงิน และบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนดเวลาตามระเบียบ 
 ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔. ให้ค าปรึกษา  ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๕. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร 
ตามระเบียบ 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 ๔ 
     ๒.๕ งำนพัสดุ 
          ๑. นายธนะรัชต์   ธนะทรัพย์ทอง      คร ู      หัวหน้างานพัสดุ 
           ๒. นายประสิทธิ์   สุวรรณโณ      คร ู    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
          ๓. นางดวงลักษณ์   รักษาสรณ์           พนักงานพัสดุ   ประจ างานพัสดุ/ 
               ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
          ๔. นางสาวธิดารัตน์   สังข์ช่วย     เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)  ประจ างานพัสดุ/ 
          ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
          ๕. นายแสนศักดิ์   สมัครแก้ว    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ประจ างานแผนกงานยานพาหนะ 
          ประจ างานพัสดุ 
          ๖. นายประยุทธ์  ภู่ทับทิม             พนักงานขับรถยนต์         ประจ างานแผนกงานยานพาหนะ 

 ประจ างานพัสดุ 
          ๗. นายนฤชา  ลิ่มทอง   พนักงานขับรถยนต์   ประจ างานแผนกงานยานพาหนะ 
          ประจ างานพัสดุ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๘  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดวางระเบียบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา   
การเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๒. จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
 ๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงการบ ารุงรักษาและการพัสดุ
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๖. ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๙. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๐. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๒.๖ งำนอำคำรสถำนที่ 
           ๑. นายประสิทธิ์  สุวรรณโณ  คร ู          หัวหน้างานอาคารสถานที ่
 ๒. นายธนะรัชต์   ธนะทรัพย์ทอง  คร ู          ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๓. นายประสิทธิ์ชัย    ทรงคุณ  คร ู          ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๔. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย  คร ู          ประจ างานอาคารสถานที่ 
           ๕. นายวัชรพงษ ์   ค าศรี      พนักงานธุรการ         ประจ างานอาคารสถานที่/ 
                เปิด/ปิด ดูแลความสะอาด 
                บริเวณอาคารช่างไฟฟ้า 

๖. นางขวัญตา  หาญชนะ      นักการภารโรง         ประจ างานอาคารสถานที่/ 
                ดูแลท าความสะอาด 

        อาคารอ านวยการ 
                อาคารฝ่ายวิชาการ 

        อาคารบริหารธุรกิจ 
                ห้องน้ ากลาง 



 ๕ 
 
          ๗. นางสุชาดา  สุขเจริญ      นักการภารโรง           ประจ างานอาคารสถานที่/ 
                  เปิด/ปิด ดูแลท าความสะอาด 
                  อาคารศูนย์วิทยบริการ  
                  อาคารโสตทัศนศึกษา 
                  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
                  หอประชุม/ห้องพักครูเวร 

  บ้านพักรบัรอง/                         
  ห้องน้ าหลังอาคาร 4 ชั้น 

          ๘. นายสมพร   บัวแก้ว  พนักงานขับรถยนต์           ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๙. นายจงจิตร  บุตรหง้า               พนักงานธุรการ           ประจ างานอาคารสถานที่ (ไฟฟ้า) 
 ๑๐. นายปรีชา  รักษาสรณ์    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ประจ างานอาคารสถานที่  
 ๑๑. นายนที  ลิ่มทอง          พนักงานขับรถแทรกเตอร์       ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๑๒. นายฐากรพันธ์  สุขเจริญ คนงานกิจการเกษตร  ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๑๓. นายศรเทพ  เพชรลูก  คนงานกิจการเกษตร  ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๑๔. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ     ครูพิเศษสอน      ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๑๕. นายวิทยา  ชูคต      ครูพิเศษสอน   ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๑๖. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมเงิน       ครูพิเศษสอน   ประจ างานอาคารสถานที่ 
 ๑๗. นายวัชระ  มะศิริ         ยาม   ยามรักษาการ/ดูแลสวนบริเวณ 
         ป้ายด้านหน้าวิทยาลัย 
 ๑๘. นายนนทวัฒน์  กัณหกุล        ยาม   ยามรักษาการ/ดูแลสวนบริเวณ 
         ป้ายด้านหน้าวิทยาลัย 
 ๑๙. นายพรชัย  จันทร์ส่งแสง        ยาม   ยามรักษาการ/ดูแลสวนบริเวณ 
         ป้ายด้านหน้าวิทยาลัย 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๙  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้  และ
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษา
สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
 ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอ่ืน ๆ 
 ๕. ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 
 ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๘. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๙. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 ๖ 
 
    ๒.๗  งำนทะเบียน 

 ๑. นางระพีพรรณ   เลาหบรรจง     คร ู           หัวหน้างานทะเบียน 
  ๒. นางสุวดี   ประสมกิจ         เจ้าหน้าที่งานทะเบียน          ประจ างานทะเบียน 
                 ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๐  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
 ๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ 
 ๓. ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๔. ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด การขอพักการเรียน  การขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๕. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
 ๖. ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว  การสอบทดแทนการพ้น
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา  เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณา  และ/ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 
 ๗. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA.  และต าแหน่ง                      
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR.  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๘. รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค  ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียน         
แสดงผลการเรียน 
 ๙. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น               
การลาออก  การพักการเรียน  การโอน  ย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด           
เป็นต้น   
 ๑๑. ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานผลการเรียนของผู้         
ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
 ๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 
ที่เก่ียวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 
 ๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๖. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๘ งำนประชำสัมพันธ์ 
 ๑. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง    พนักงานราชการ (คร)ู  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

๒. นายธนะรัชต ์  ธนะทรัพย์ทอง      คร ู   ประจ างานประชาสัมพันธ์ 
 ๓. นายวิสูตร  มาศชาย     คร ู   ประจ างานประชาสัมพันธ์ 
 ๔. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ       ครพิูเศษสอน  ประจ างานประชาสัมพันธ์ 
 ๕. นางมาลี   แก้วลอย            พนักงานธุรการ  ประจ างานประชาสัมพันธ์ 
 



 ๗ 
 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๑  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากร                 
ในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 ๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง  ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
  ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ 
สถานศึกษาอ่ืน ๆ สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 ๔. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๖. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ       
 นำงประนอม   อำจหำญ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามข้อ  ๘       
ข้อ  ๑๐  และ ข้อ  ๔๓  ประกอบด้วย                                       
          ๑. นางสาววราภรณ์  สัจจสุจริตกุล  คร ู              ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       ๒. นางอ าไพ นิลพันธ์   เจ้าพนักงานธุรการ    ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 ๓.  นางสาวอัครณี   แก้วก ายาน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล    ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      ๓.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ 
 ๑. นางสาวอติพร  เล็กข า            คร ู     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 ๒. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง   พนักงานราชการ (ครู)    ประจ างานวางแผนและงบประมาณ 
           ๓. นางอ าไพ นิลพันธ์    เจ้าพนักงานธุรการ          ประจ างานวางแผนและงบประมาณ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๒  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามนโยบาย                 
และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ                           
นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒. จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพ่ิมประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิด                   
สอนในสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความ               
พร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 
 ๓. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่                           
ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
 ๔. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาส ารวจ               
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๕. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ   
 ๖. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณและ 
เงินนอกงบประมาณ เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 



 ๘ 
 
 ๘. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๙. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๓.๒ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
          ๑. นายวิสูตร  มาศชาย            คร ู       หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๒. นางสาวอติพร  เล็กข า            คร ู       ประจ างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง  พนักงานราชการ (ครู)      ประจ างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
          ๔.. นางอ าไพ   นิลพันธ์   เจ้าพนักงานธุรการ      ประจ างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ๕. นางสาวอัครณี  แก้วก ายาน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล      ประจ างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๓   ดังต่อไปนี้ 

๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บรักษา  จัดท า          
และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษา  สถานประกอบการตลาดแรงงาน  บุคลากร                
งบประมาณ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามหลักเกณฑ์           
และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับ        
แผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  ส านักงาน           
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอื่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้                   
ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ๔. ก ากับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๓.๓ งำนควำมร่วมมือ 
          ๑. นางขนิษฐา   ยวดยาน           ครู   หัวหน้างานความร่วมมือ 
 ๒. นายวิสูตร มาศชาย           ครู   ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
 ๓. นางสาวอติพร  เล็กข า           ครู            ประจ างานความร่วมมือ 
 ๔. นางจุรีย์   วงษ์สามารถ           พนักงานราชการ (ครู)  ประจ างานความร่วมมือ 
 ๕. นางสาววนิดา  สังข์ทอง  พนักงานราชการ (ครู)  ประจ างานความร่วมมือ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ขอ้ ๒๔  ดังตอ่ไปนี ้
 ๑. ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๕. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     ๓.๔ งำนวิจัย พัฒนำ นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
          ๑. นางสาววราภรณ์  สัจจสุจริตกุล  คร ู   หัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๒. นางพ็ญศรี  เศรษฐชัย   คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนา 

         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๓. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู   ประจ างานวิจัยพัฒนา 
              นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๔. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย  คร ู   ประจ างานวิจัยพัฒนา 
         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๕. นางปิ่นไพร  ตั้งถึงถิ่น            คร ู   ประจ างานวิจัยพัฒนา 
         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๖. นางศรีวิบูลย์  เจียวก๊ก   คร ู   ประจ างานวิจัยพัฒนา 
         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๗. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ            ครูผูช้่วย      ประจ างานวิจัยพัฒนา 
         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๘. นางสาวอติพร  เล็กข า            คร ู   ประจ างานวิจัยพัฒนา 
                  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๙. นางสาวสุกัลยา  ทองนาค       ครพิูเศษสอน  ประจ างานวิจัยพัฒนา 
         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 ๑๐. นางสาวอัครณี  แก้วก ายาน    เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล        ประจ างานวิจัยพัฒนา 
         นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ขอ้  ๒๕  ดังตอ่ไปนี ้
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนา                       
องค์ความรู ้เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบ 
อาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิน่ 
 ๒. วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้                    
เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงาน 
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
 ๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๖. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๓.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

๑. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู   หัวหน้างานประกันคุณภาพและ  
                    มาตรฐานการศึกษา 

 ๒. นางโสภา  ช้างพิงงา   คร ู   ประจ างานประคุณภาพและ 
         มาตรฐานการศึกษา 
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๓. นายอาวุธ  ลุ้งใส้             คร ู            ประจ างานประกันคุณภาพและ 
     มาตรฐานการศึกษา 

          ๔. นางสาววราภรณ์  สัจจสุจริตกุล  คร ู            ประจ างานประกันคุณภาพและ 
                  มาตรฐานการศึกษา 

๕. นางอติพร  เล็กข า            คร ู   ประจ างานประกันคุณภาพและ 
                  มาตรฐานการศึกษา 
 ๖. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง    พนักงานราชการ (คร)ู  ประจ างานประกันคุณภาพและ 
                  มาตรฐานการศึกษา 
          ๗. นางอ าไพ   นิลพันธ์     เจ้าพนักงานธุรการ           ประจ างานประกันคุณภาพและ 
                  มาตรฐานการศึกษา 
 ๘. นางสาวอัครณี  แก้วก ายาน    เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล            ประจ างานประกันคุณภาพและ 
                  มาตรฐานการศึกษา 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๒๖   ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ  จุดหมาย                                 
และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือน าไปสู่                      
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ            
ภายนอก 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา  และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ                   
บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน. 
ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๖. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๗. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๓.๖ งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
          ๑. นางจุรีย์  วงษ์สามารถ  พนักงานราชการ (คร)ู หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
        และประกอบธุรกิจ 
        แผนกงานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
 ๒. นางสาววนิดา  สังข์ทอง พนักงานราชการ (ครู) แผนกงานพืชไร้ดิน , ผัก , เหด็ 
        แผนกงานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
 3. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ          ครูผูช้่วย  ประจ างานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 
 4. นายกลาย  หวานแก้ว             คร ู  ประจ างานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 
 ๕. นางโสภา   ช้างพิงงา   คร ู  แผนกงานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 

๖. นางสุมนศรี   เผือกแสง  คร ู  ประจ างานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 



 ๑๑ 
 

๗. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู  ประจ างานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 
 ๘. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา พนักงานราชการ (ครู) ประจ างานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 

๙. นายวิทยา  ชูคต      ครูพิเศษสอน  ประจ างานการตลาดและจ าหน่าย 
        ผลผลิตงานฟาร์ม 
        แผนกงานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๒๗   ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดท า 
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือ 
สร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 ๒. วางแผน  ด าเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน               
องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดท า รับบริการ 
รับจ้างผลิตเพ่ือจ าหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียน การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 
 ๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษา  ให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดท าทะเบียนผลิตผล 
และจ าหน่ายผลิตผล 
 ๔. ก ากับ  ติดตาม  และจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผลการค้าและธุรกิจที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๕. รวบรวมข้อมูล  สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่ายในการด าเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา 
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๓.๗ งำนฟำร์มและโรงงำน  
   ๑. นางประนอม   อาจหาญ    รองผู้อ านวยการ  หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๒. นายประพล   ชีพวรรณ  คร ู   ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๓. นายกลาย  หวานแก้ว  คร ู   ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๔. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ        ครูผูช้่วย   ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๕. นายอาวุธ  ลุ้งใส้   คร ู   ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๖. นายประสิทธิ์ชัย  ทรงคุณ  คร ู   ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๗. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู   ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๘. นางจุรีย์   วงษ์สามารถ  พนักงานราชการ (ครู)  ประจ างานฟาร์มและโรงงาน 
   ๓.๗.๑ งำนฟำร์มพืช 
            ๑. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ   ครูผู้ช่วย   หัวหน้าโครงการงานฟาร์มพืช/ 
         โครงการยางพารา 

  ๒. นายอาวุธ  ลุ้งใส ้  คร ู   ประจ างานเรือนเพาะช า 
        โครงการชีววิถี 

                      ๓. นางสาววนิดา  สังข์ทอง    พนักงานราชการ (ครู) โครงการพืชไร้ดิน , พืชผัก 
            ๔. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา   พนักงานราชการ (ครู) โครงการงานปาล์มน้ ามัน 



 ๑๒ 
 
            ๕. นายนที  ลิ่มทอง  พนักงานขบัรถแทรกเตอร์      ประจ างานฟาร์ม/ 
              โครงการสวนปาล์มน้ ามัน/ 
              โครงการสวนยางพารา 
                     ๖. นายสัจพร  เกิดสมกาล   เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า     ประจ างานฟาร์มพืช 
              โครงการชีววิถี/อาคารสถานที่ 
            ๗. นายฐากรพันธ์  สุขเจริญ    คนงานกิจการเกษตร       ประจ างานฟาร์มพืช/ 
              โครงการงานพืชไร้ดิน/ 
                 งานอาคารสถานที่ 
  ๘. นางสาวพิมใจ  มะศิริ          ประจ างานฟาร์มพืช/ 
              โครงการชีววิถี/อาคารสถานที่             
๓.๗.๒ งำนฟำร์มสัตว์ 
            ๑. นายกลาย  หวานแก้ว              คร ู        หัวหน้าโครงการงานฟาร์มสัตว์ 
              หวัหน้าโครงการงานฟาร์มสุกร/ 
              หวัหน้าโครงการงานฟาร์มไก่ไข่ 
              ประจ างานฟาร์มแพะ/พืชอาหารสัตว์ 
              ประจ างานฟาร์มโคเนื้อ  
  ๒. นายประพล    ชีพวรรณ   คร ู        หัวหน้าโครงการงานฟาร์มแพะ/ 
              หัวหน้าโครงการงานฟาร์มโคเนื้อ 
              และพืชอาหารสัตว์/ 
              ประจ างานฟาร์มสุกร/ 
              ประจ างานฟาร์มไก่ไข่ 
            ๓. นางบัวขวัญ  บัวทอง    เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า     ประจ างานฟาร์มสัตว์/ฟาร์มไก่ไข่ 
              ประจ างานฟาร์มสุกร/งานฟาร์มโคเนื้อ 

      งานอาคารสถานที่ 
๔. นายสุรัตน์  สวยรูป     คนงานกิจการเกษตร         ประจ างานฟาร์มสัตว์/ฟาร์มไก่ไข่ 

              ประจ างานฟาร์มสุกร/งานฟาร์มโคเนื้อ 
                                                                                         งานอาคารสถานที่                               
              ๓.๗.๓ งำนฟำรม์ประมง 
     ๑. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง       คร ู       หวัหน้าโครงการงานฟาร์มประมง  
     ๒. นางสาวสุกัลยา  ทองนาค  ครูพิเศษสอน       ประจ างานฟาร์มประมง 
     ๓. นายปรีชา  รักษาสรณ์    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ประจ างานฟาร์มประมง 
     ๓.๗.๔ งำนโรงงำน 
              ๑. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ       คร ู         หัวหน้างานโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
             ๒. นายประสิทธิ์ชัย  ทรงคุณ       คร ู         หัวหน้างานโรงงานไบโอดีเซล 
   ๓. นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย       คร ู         ประจ างานโรงงาน  
   ๔. นายนที   ลิ่มทอง          พนักงานขับรถแทรกเตอร์   ประจ างานโรงงาน 
                งานอาคารสถานที่ 
 
 
 



 ๑๓ 
  
     ๓.๗.๕ งำนบริกำรและซ่อมบ ำรุงเครื่องทุ่นแรงฟำร์ม 
               ๑. นายประสิทธิ์ชัย  ทรงคุณ      คร ู         หวัหน้างานบริการและซ่อมบ ารุง 
                                                                                          เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
               ๒. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ      คร ู         ประจ างานบริการและซ่อมบ ารุง 
                        เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
               ๓. นายประพล   ชีพวรรณ      คร ู        ประจ างานบริการและซ่อมบ ารุง 
                        เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  
     ๔. นายกลาย  หวานแก้ว        คร ู        ประจ างานบริการและซ่อมบ ารุง 
                        เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม   
     ๕. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง      คร ู        ประจ างานบริการและซ่อมบ ารุง 
                        เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม   
                        ๖. นายนที  ลิ่มทอง        พนักงานขับรถแทรกเตอร ์    ประจ างานบริการและซ่อมบ ารุง  
                                                                                         เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 

      งานอาคารสถานที่ 
              โรงเก็บเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๘   ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประสานงานกับแผนก และงานต่าง ๆ  ในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องในการ                  
วางแผนการผลิตและจ าหน่ายหรือบริการ  เพ่ือจัดท าโครงการในเชิงธุรกิจและพัฒนางานนั้นให้เข้าสู่มาตรฐาน          
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน  นักศึกษา  เกษตรกร  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 ๒. ร่วมกับงานพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ได้วัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งต่าง ๆ  
ตามความต้องการในการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ 
 ๓. ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ในการด าเนินงานการผลิตและจ าหน่ายหรือบริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึน  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๔. จัดท าแผนการใช้แรงงาน  ก าหนดภารกิจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบและ 
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ตรวจสอบและวางแผนการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลและอาคารสถานที่  ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
 ๖. จัดท าทะเบียนประวัติ  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  การใช้งานการบ ารุงรักษา 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 ๗. ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่  ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  สะอาด 
และปลอดภัย 
 ๘. เผยแพร่ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ จากการด าเนินงานแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ                     
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 ๙. วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
เข้าฝึกงาน หรือศึกษาดูงาน 
 ๑๐. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของงานฟาร์ม หรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
และจัดท ารายงานเป็นประจ าเดือน 
 
 
 



 ๑๔ 
 
 ๑๑. รวบรวมข้อมูล  สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่าย ในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายหรือบริการ          
  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น 
 ๑๒. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๓. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 นำยพรชัย  อำจหำญ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ  มีหน้าที่รับผิดชอบ                                 
งานตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ตาม                       
ข้อ  ๘  ข้อ  ๑๑ และข้อ  ๔๓  ประกอบด้วย 
          ๑. นายประสิทธิ์ชัย  ทรงคุณ  คร ู         ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

๒. ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค  แก้วสีสด   เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ  ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
      ๔.๑ งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 

๑. นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย                 คร ู        หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
๒. นายจีรทีปต์  ณ ล าปาง            คร ู        ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, 
             ประจ างานกิจกรรมหน้าเสาธง/                                                    

                       หวัหน้างานกิจกรรมลูกเสือ/รับผิดชอบงานกีฬา, 
             รับผิดชอบวันส าคัญชาติ / พระมหากษัตริย์ 

รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสถานศึกษาคณุธรรม 

๓. นางสาววนิดา  สังข์ทอง       พนักงานราชการ (ครู)    ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 ๔. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ       ครูผู้ชว่ย        ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน อกท. 
              ประจ างานลูกเสือ , กีฬา  นันทนาการ                  
              และศิลปวัฒนธรรม 
 ๕. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง      พนักงานราชการ (ครู)    ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน 
              อกท. , ประจ างานกิจการหน้าเสาธง 
              ประจ างานลูกเสือ , กีฬา ,นันทนาการ 
              และศิลปวัฒนธรรม 
 ๖. นายประสิทธิ์     สวุรรณโณ   คร ู        ประจ างานวันส าคัญชาติ ศาสนา  
              พระมหากษัตริย์  รับผิดชอบวันส าคัญ 
               ทางศาสนา 
 ๗. นายประสิทธิ์ชัย    ทรงคุณ  คร ู        ประจ างานนักศึกษาวิชาทหาร 
              ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

             รับผิดชอบงานวันส าคัญชาติ,  
                                                            พระมหากษัตริย์ 

 ๘. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ      ครพิูเศษสอน      ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 ๙. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ  คร ู       ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ 
             ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 ๑๐. นายกลาย  หวานแก้ว  คร ู       ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
             ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 



 ๑๕ 
 
 ๑๑. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู          ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพประมง 
                ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
         ๑๒. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย        คร ู          ประจ างานลูกเสือ , กีฬา นันทนาการ 
                ศิลปวัฒนธรรม 
                ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร 
                ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
 ๑๓. นายวิสูตร  มาศชาย   คร ู          ประจ างานลูกเสือ , กีฬา นันทนาการ 
                และศิลปวัฒนธรรม 
                ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
                ประจ างานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
          ๑๔. นายธนะรัชต์  ธนะทรัพย์ทอง       คร ู           ประจ างานลูกเสือ , กีฬา  นันทนาการ 
                 และศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๕. นางจุรีย์   วงษ์สามารถ        พนักงานราชการ (ครู)     ประจ างานลูกเสือ 
 ๑๖. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา     พนักงานราชการ (ครู)     ประจ างานลูกเสือ ,กีฬา ,  

          การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                 นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม 
                 ประจ างานกิจกรรมหน้าเสาธง 

๑๗. นางนภาพร  ขุนชนะ             ครพิูเศษสอน           ประจ างานกีฬา, นันทนาการ  
                                                                         และศิลปวัฒนธรรม 

                 To  be  number  one ,ยาเสพติด 
 ๑๘. นางสาววราภรณ์  สัจจสจุริตกุล       คร ู           ประจ างานลูกเสือ 

๑๙. นางสาวอติพร  เล็กข า          ครู           ประจ างานลูกเสือ                                            
                                                                         รับผิดชอบงานกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๒๐. นายวิทยา  ชูคต    ครูพิเศษสอน           ประจ างานลูกเสือ 
                 รับผิดชอบโครงการ To be number one 
 ๒๑. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมเงิน   ครูพิเศษสอน  ประจ างานลูกเสือ 

รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สถานศึกษาคุณธรรม 

 ๒๒. ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค  แก้วสีสด เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ  ประจ างานลูกเสือ , ประจ างานกีฬา 
 ๒๓. นางสุชาดา  สุขเจริญ     นักการภารโรง           ประจ างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๒๙  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
 ๒. ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์การเกษตรกร 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.. 
 ๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านบุคลิกภาพ และ 
มนุษยสัมพันธ์ 



 ๑๖ 
 
 ๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๖. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ และศิลปวัฒธรรมในสถานศึกษา 
 ๗. ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๙. สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๒ งำนครูที่ปรึกษำ 
 ๑. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง  พนักงานราชการ (ครู)  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
 ๒. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ  คร ู   ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา 
 ๓. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง  คร ู   ประจ างานครูที่ปรึกษา 
 ๔. นายวิสูตร  มาศชาย   คร ู   ประจ างานครูที่ปรึกษา 
 ๕. นายธนะรัชต์  ธนะทรัพย์ทอง  คร ู   ประจ างานครูที่ปรึกษา 
 ๖. นายกลาย  หวานแก้ว   คร ู   ประจ างานครูที่ปรึกษา 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๐  ดังต่อไปนี้ 
๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดท า  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรม 

ของนักเรียน นักศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษา  ให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ๔. ส่งเสริม  ประสานงาน  ครูที่ปรึกษา ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ 
ลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย 
การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะน า  ให้ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการเรียน  การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา 
 ๕. ประสานกับครู แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 
 ๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน 
เสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการใช้เครื่องมือแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา   
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๓ งำนปกครอง 
 ๑. นายประสิทธิ์ชัย  ทรงคุณ  คร ู   หัวหน้างานปกครอง 
 ๒. นายจีรทีปต์  ณ ล าปาง  คร ู   ผู้ช่วยงานปกครอง 
 ๓. นายธนะรัชต์  ธนะทรัพย์ทอง  คร ู   ผู้ช่วยงานปกครอง 
 ๔. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ  คร ู   ประจ างานปกครอง 



 ๑๗ 
 
 ๕. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง   พนักงานราชการ (คร)ู  ประจ างานปกครอง 
 ๖. นางเอมอร กาพย์เกิด    คร ู   ประจ างานปกครอง 
 ๗. นายกลาย หวานแก้ว    คร ู   ประจ างานปกครอง 

๘. นายวิสูตร  มาศชาย     คร ู   ประจ างานปกครอง 
๙. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย             คร ู      ประจ างานปกครอง 
๑๐. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา  พนักงานราชการ (ครู)  ประจ างานปกครอง 
๑๑. นายวิทยา  ชูคต                   ครูพิเศษสอน  ประจ างานปกครอง 
๑๒. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมเงิน       ครูพิเศษสอน  ประจ างานปกครอง 
๑๓. นายประเสริฐ  ปานมาตย์      เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ างานปกครอง 
๑๔. นางสาวชนนิกานต์  หาญณรงค์   เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ างานปกครอง 
๑๕. ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค  แก้วสีสด    เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ     ประจ างานปกครอง 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๑  ดังต่อไปนี้ 
๑. ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่ก าหนด

ไว้ในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา 

และ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จาก

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ

ความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

เพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบใน
สถานศึกษา 

๗. จัดท าระเบียบนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  
กรณีกระท าผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ 

๘. สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

    ๔.๔  งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
           ๑. นางสาวสุดารัตน ์ โข้ยนึ่ง    พนักงานราชการ (คร)ู   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  ๒. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ        ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
  ๓. นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย       คร ู            ประจ างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  ๔. นางสาวอติพร  เล็กข า                คร ู             ประจ างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  ๕. นายวิทยา  ชูคต             ครูพิเศษสอน      ประจ างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  ๖. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมเงิน   ครูพิเศษสอน      ประจ างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
 



 ๑๘ 
 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๒  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ความประพฤติ  ระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
 ๒. จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓. ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 ๔. บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา   
และผู้เข้ารับการอบรม 
 ๖. สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 ๗. ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมท้ังส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
 ๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ส าเร็จการศกึษาโดยติดตาม                 
การมีงานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดท ารายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรบัผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๔.๕  งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
           ๑. นางจุรีย์  วงษ์สามารถ            พนักงานราชการ (ครู)      หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา/ 
          ประจ าหอพักหญิง 
 ๒. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง         พนักงานราชการ (คร)ู      ผูช้่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ 
          ประจ าหอพักหญิง 
          ประจ างานสวัสดิการอาหาร 
 ๓. นางสาววนิดา  สังข์ทอง          พนักงานราชการ (คร)ู      ผู้ชว่ยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ 
          ประจ างานสวัสดิการพยาบาล 
 ๔. นางเอมอร  กาพย์เกิด   คร ู    ประจ างานหอพักหญิง 
 ๕. นางสุมนศรี  เผือกแสง   คร ู    ประจ างานสวัสดิการอาหาร 
 ๖. นางระพีพรรณ    เลาหบรรจง            คร ู            ประจ างานหอพักหญิง 
          ประจ างานสวัสดิการอาหาร 
 ๗. นางสาวสุกัลยา  ทองนาค       ครพิูเศษสอน   ประจ างานหอพักหญิง 
 ๘. นายทวีศักดิ์   พรหมรักษา   พนักงานราชการ (คร)ู   ประจ างานหอพักชาย 
 ๙. นายประเสริฐ  ปานมาตย์     เจ้าหน้าที่ปกครอง   ประจ างานหอพักชาย 
 ๑๐. นางสาวชนนิกานต์  หาญณรงค์  เจ้าหน้าที่ปกครอง   ประจ างานหอพักหญิง 
 ๑๑. นางขวัญตา  หาญชนะ      นักการภารโรง   ประจ างานสวัสดิการอาหาร   
 ๑๒. นางสุชาดา  สุขเจริญ       นักการภารโรง   ประจ างานสวัสดิการอาหาร 
 ๑๓. ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค  แก้วสีสด   เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ    ประจ างานสวัสดิการอาหาร   
          ประจ างานหอพักชาย 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๓  ดังต่อไปนี้ 
๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร                

น้ าดื่ม  การท าบัตรประกันสุขภาพ  การท าประกันอุบัติเหตุ  การท าใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสาร                                                                                                                    
และยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับ           
การฝึกอบรม 
 ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพ่ือปฐมพยาบาล และการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และ           
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม         
และบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๔. ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและ
โรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา 
 ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 ๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 
 ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๘. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๙. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๔.๖  งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

๑. นายประพล  ชีพวรรณ             คร ู         หวัหน้างานโครงการพิเศษและการบริการ    
                                                                     ชุมชน/โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา 

                                                                                อย่างยั่งยืน 
๒. นายอาวุธ  ลุ้งใส้                    คร ู         ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการ                 

                 ชุมชน/โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา 
       อย่างยั่งยืน 

 ๓. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง   พนักงานราชการ (ครู)       ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
              โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๔. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ       ครูพิเศษสอน        ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/ 
                                                                                ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ                      
                                                                                108  อาชีพ 
 ๕. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา   พนักงานราชการ (ครู)      ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/ 
                                                                                ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ                         
                                                                                108  อาชีพ 
 ๖. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ    ครผูู้ช่วย        ประจ างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
              (รับผิดชอบฝึกอบรมระยะสั้นแผนกวิชาชีพ 
                                                                                พืชศาสตร์. 

       โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 



 ๒๐ 
 

 ๗. นายกลาย  หวานแก้ว       คร ู                  ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ                                              
                                                                     สัตวศาสตร์ 

 ๘. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง      คร ู        ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพประมง 
                                                                               (รับผิดชอบฝึกอบรมระยะสั้นแผนกวิชาชีพ     

                                      ประมง. 
 ๙. นางศรีวิบูลย ์ เจียวก๊ก      คร ู              ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 
             อุตสาหกรรมเกษตร 
          ๑๐. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย     คร ู                 ประจ างานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน              
             (Fix  it  center. 
             ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 
                                                                               ช่างกลเกษตร 
          ๑๑. นายประสิทธิ์  สวุรรณโณ         ครู       ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 
                                                                               ช่างกลเกษตร 
                       (รับผิดชอบฝึกอบรมระยะสั้นแผนกวิชาชีพ 
                                                                               ช่างกลเกษตร. 
          ๑๒. นายวิสูตร  มาศชาย              ครู             ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ 

                                                          บริหารธุรกิจ 
 ๑๓. นางสาววราภรณ์  สัจจสจุริตกุล      ครู          ประจ างานยาเสพติด โรคเอดส์ และ 

      อาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 
 ๑๔. นางขนิษฐา  ยวดยาน         ครู         ประจ างานฝึกอบรมและบริการวิชา 

      สามัญสัมพันธ์ 
             (รับผิดชอบฝึกอบรมและบริการวิชา 
                                                                               สามัญสัมพันธ์. 

๑๕. ว่าที ่ร.ต.สิทธิโชค  แก้วสีสด เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ ธุรการประจ างานโครงการพิเศษและ 
บริการชุมชน   

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๔  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก าหนด               
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน           
หรือโครงการตามแนวพระราชด าริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ        
แบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น 
 ๔. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงาน 
 ๕. ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น โครงการ        
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ   
และโครงการช่วยเหลือให้บริการอ่ืน ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖. เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
 ๗. ด าเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหา  ป้องกันโรคเอดส์             
งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
 



 ๒๑ 
 
 ๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน             
ผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ 
 ๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน าใน     
การประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

๕.  ฝ่ำยวิชำกำร 
 นำยพรชัย  อำจหำญ   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานตามระเบียบ      
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามข้อ  ๘  ข้อ  ๑๒                    
และข้อ  ๔๓  ประกอบด้วย 
           ๑. นายสุพัฒน์  ทองหนูนุ้ย       คร ู   ตัวแทนฝ่ายวิชาการ 
 ๒. นางสาวฝนทิพย์   ต าภ ู              เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ) ธุรการฝ่ายวิชาการ  
        ๕.๑  แผนกวิชำ 
               ๕.๑.๑  แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
                     ๑. นางขนิษฐา  ยวดยาน      คร ู    หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                      ๒. นางเพ็ญศรี  เศรษฐชัย      คร ู    ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

๓. นางเอมอร    กาพย์เกิด             คร ู     ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
  ๔. นายจีรทีปต์   ณ  ล าปาง            คร ู     ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  ๕. นางสาววราภรณ์  สัจจสุจริตกุล     คร ู    ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  ๖. นางสาวอติพร  เล็กข า      คร ู    ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  ๗. นางจุรีย์  วงษ์สามารถ      พนักงานราชการ (ครู)  ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                     ๘. นางสุชาดา  สุขเจริญ          นักการภารโรง        ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
           ๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม        
และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหา  เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน  การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่         
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ           
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน  การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 

๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 



 ๒๒ 
 
 ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๙. ปกครองดูแลบุคลกรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                 ๕.๑.๒  แผนกวิชำชีพพืชศำสตร์ 
             ๑. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ      ครูผู้ช่วย             หวัหน้าแผนกวิชาชพีพืชศาสตร์ 
        ๒. นายอาวุธ  ลุ้งใส ้            คร ู    ประจ าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ 
        ๓. นายทวีศักดิ์   พรหมรักษา  พนักงานราชการ (ครู)   ประจ าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ 
        ๔. นางสาววนิดา  สังข์ทอง     พนักงานราชการ (ครู)     ประจ าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ 
        ๕. นายสัจพร  เกิดสมกาล     เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า   ประจ าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ 
                 ๖. นายฐากรพันธ์  สุขเจริญ     คนงานกิจการเกษตร      ประจ าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ 
        ๗..นางสาวพิมใจ  มะศิริ   คนงานกิจการเกษตร   ประจ าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
           ๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการอสน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม            
และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคมุดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน    
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน า             
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จัดหาดูแลรักษาวัดสุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ          
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การ
เรียน การสอน การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
 ๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
 ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 ๒๓ 
 
               ๕.๑.๓  แผนกวิชำชีพสัตวศำสตร์ 
                           ๑. นายกลาย  หวานแก้ว  คร ู  หัวหน้าแผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
                           ๒. นายประพล  ชีพวรรณ  คร ู  ประจ าแผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
        ๓. นางสาวฉัตรชนก  แสนวงษ์ คร ู  ประจ าแผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
                           ๔. นางสาวบัวขวัญ  บัวทอง   เจ้าหน้าท่ีงานผลิตการค้า  ประจ าแผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
        ๕. นายสุรัตน์  สวยรูป          คนงานกิจการเกษตร ประจ าแผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม        
และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน    
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จัดหาดูแลรักษาวัดสุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ             
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
 ๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
 ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
               ๕.๑.๔  แผนกวิชำชีพประมง 
                           ๑. นางระพีพรรณ  เลาหบรรจง        คร ู      หัวหน้าแผนกวิชาชีพประมง 
        ๒. นางสาวสุกัลยา  ทองนาค      ครูพิเศษสอน               ประจ าแผนกวิชาชีพประมง 
                           ๓. นายปรีชา   รักษาสรณ ์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ประจ าแผนกวิชาชีพประมง 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการอสน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน      
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  
 



 ๒๔ 
 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จัดหาดูแลรักษาวัดสุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ          
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
 ๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน  
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
 ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๕.๑.๕  แผนกวิชำชีพช่ำงกลเกษตร 
                            ๑. นายสุพัฒน์    ทองหนูนุ้ย       คร ู       หวัหน้าแผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร 
                            ๒. นายสมนึก  ช้างพิงงา    คร ู       ประจ าแผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร 
                            ๓. นายประสิทธิ์ชัย   ทรงคุณ   คร ู       ประจ าแผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร 
                            ๔. นายธนะรัชต์  ธนะทรัพย์ทอง   คร ู       ประจ าแผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร 
                 ๕. นายประสิทธิ์   สวุรรณโณ            คร ู        ประจ าแผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการอสน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม       

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน    
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จดัหาดูแลรักษาวัดสุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ          
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
 ๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน  
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
 ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 



 ๒๕ 
 
 ๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
               ๕.๑.๖  แผนกวิชำชีพบริหำรธุรกิจ 
                           ๑. นายวิสูตร   มาศชาย   คร ู          หัวหน้าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
                           ๒. นางสุมนศรี    เผือกแสง    คร ู          ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
                           ๓. นางปิ่นไพร   ตั้งถึงถิ่น   คร ู          ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ  
        ๔. นางโสภา  ช้างพิงงา            คร ู              ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ   
                           ๕. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง    พนักงานราชการ (ครู)  ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
        ๖. นายวิทยา  ชูคต        ครพิูเศษสอน        ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
         ๗. นางสาวกานต์ธิดา  ฉมิเงนิ       ครูพิเศษสอน       ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
        ๘. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ       ครูพิเศษสอน        ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
                           ๙. นางขวัญตา  หาญชนะ          นกัการภารโรง       ประจ าแผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการอสน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม              

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน            
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่        
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จัดหาดูแลรักษาวัดสุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ            
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
 ๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน  
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
 ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 ๒๖ 
 
              ๕.๑.๗  แผนกวิชำชีพอุตสำหกรรมเกษตร 
        ๑. นางศรีวิบูลย์   เจียวก๊ก      คร ู         หัวหน้าแผนกวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอนรวม          

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
 ๒. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน    
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 ๔. จัดหาดูแลรักษาวัดสุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ          
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
 ๖. ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน  
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
  ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
  ๙. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
เสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
  ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๕.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
            ๑. นายกลาย  หวานแก้ว           คร ู    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ๒.  นายจีรทีปต์  ณ ล าปาง           คร ู    ประจ างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ๓. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ     ครูพิเศษสอน    ประจ างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ๔. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมเงิน     ครูพิเศษสอน    ประจ างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ๕. นางสาวฝนทิพย์   ต าภู   เจ้าหน้าท่ีธุรการ(ฝ่ายวิชาการ. ประจ างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๖  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท า รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
 ๒. จัดท าตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
 ๓. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก  เพ่ือจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  
ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 



 ๒๗ 
 
 ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย         
และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 
 ๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  สะสมหน่วยกิต  และโรงเรียนที่สอนวิชาชีพแกนมัธยม 
 ๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
 ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน              
สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
 ๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา 
 ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๒. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๓. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๕.๓ งำนวัดผลและประเมินผล 
           ๑. นางสาวอติพร  เล็กข า               ครู              หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
  ๒. นายวิทยา  ชูคต         ครูพิเศษสอน      ประจ างานวัดผลและประเมินผล 
           ๓. นางสาวฝนทิพย์   ต าภู       เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ.    ประจ างานวดัผลและประเมินผล   
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๗  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล 
 ๒. ก ากับ  ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
 ๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
วิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน 
 ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
 ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
 ๗. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
 ๘. เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
 ๙. ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
       ๕.๔  งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
   ๑. นางขนิษฐา  ยวดยาน  คร ู  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
        ประจ างานศูนย์การเรียนรู้ 
        ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
   ๒. นางเอมอร  กาพย์เกิด  คร ู  ประจ างานวิทยบริการและห้องสมุด 
   ๓. นางสาวสุดารัตน์  โข้ยนึ่ง  พนักงานราชการ(ครู)     ประจ างานศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต 



 ๒๘ 
 
   ๔. นางพัชรีย ์ เมืองไทย     พนักงานธุรการ ประจ างานห้องสมุด/ 
         ดูแลความสะอาดห้องท างาน 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๘  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน 
 ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๔. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๕. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๕.๕  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี     
  ๑. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย  คร ู   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๒. นายวิสูตร  มาศชาย   คร ู   ประจ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๓. นายกลาย   หวานแก้ว   คร ู   ประจ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๔. นางศรีวิบูลย์  เจียวก๊ก   คร ู   ประจ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๕. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ      ครูพิเศษสอน   ประจ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 ๖. นางสาวฝนทิพย์   ต าภู      เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ)  ประจ างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๓๙  ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 ๒. จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 
 ๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมี
การวัดผลและประเมินผล  ควบคุมดูแล  และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 ๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
 ๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

๖. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๗. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๕.๖  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

๑. นายวิสูตร  มาศชาย            คร ู        หวัหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
๒. นายธนะรัชต์   ธนะทรัพย์ทอง  คร ู        ประจ างานสื่อการเรียนการสอน 

 ๓. นางเอมอร   กาพย์เกิด   คร ู        ประจ างานสื่อการเรียนการสอน 
๔. นางศรีวิบูลย ์  เจียวก๊ก  คร ู        ประจ างานสื่อการเรียนการสอน 

 ๕. นางสาวสุดารัตน์   โข้ยนึ่ง  พนักงานราชการ (ครู)       ประจ างานสื่อการเรียนการสอน 
 ๖. นายจงจิตร   บุตรหง้า             พนักงานธุรการ         ประจ างานสื่อการเรียนการสอน 
 
 



 ๒๙ 
 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบฯ  ข้อ  ๔๐  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วางแผนจัดหา  จัดท า  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
 ๒. จัดหารวบรวมวัสด ุ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการใน
การศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
 ๓. อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
 ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล             
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕. รับผิดชอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 

๖. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๗. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๕.๗  โครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำชนบท (อศ.กช.)  
 ๑. นายประพล  ชีพวรรณ   คร ู      หัวหน้าโครงการ (อศ.กช.) 
 ๒. นางระพีพรรณ   เลาหบรรจง  คร ู      ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๓. นางสาวอรวรรณ  ค านึงการ  คร ู      ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๔. นางศรีวิบูลย์   เจียวก๊ก  คร ู      ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๕. นายสุพัฒน์   ทองหนูนุ้ย  คร ู      ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๖. นายวิสูตร  มาศชาย   คร ู      ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๗. นายทวีศักดิ์  พรหมรักษา  พนักงานราชการ (ครู)     ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๘. นางสาวนภาพร  ขุนชนะ      ครูพิเศษสอน              ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๙. นายวิทยา  ชูคต       ครูพิเศษสอน                ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 
 ๑๐. นางสาวฝนทิพย์   ต าภู     เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ)      ประจ างานโครงการ (อศ.กช.) 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดท าแผนการเรียน  ตารางเรียนตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม  ตารางสอน
รายบุคคลของครูและนักศึกษาตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
 ๒. ประสานกับครูประจ ากลุ่มในการแนะน าจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษารายบุคคลและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๓. จัดท าแผนการน านักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและ         
 แผนร่วมกิจกรรม / และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. ควบคุม ดูแล ส่งเสริม ก ากบั  ติดตามและการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 ๕. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชนบท  รวมถึงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
 
 



 ๓๐ 
 
 ๖. ติดตาม แนะน า สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การท าโครงการฝึก โครงการสอน แผนการ
เรียนรู้  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบงาน ใบช่วยสอนต่าง ๆ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์  การใช้
อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนต าราเอกสาร แสวงหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนการสอน 
 ๗. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติงานประจ าปีของโครงการ  พร้อมสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 ๘. ประสานความร่วมมือกับฝ่าย – งานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย และบุคคล  องค์กร  หน่วยงานภายนอก
เพื่อให้การบริหารโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๙. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สิน  ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ 
๑. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา – พนักงานราชการ – ลูกจ้างประจ า –             
    ลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามค าสั่งนี้  ให้ศึกษา 
    ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ 
    บริหารสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  และหรือระเบียบ  ค าสั่ง  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ     
    ท่ีเกี่ยวข้อง  ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ให้บังเกิดผลดีแก่การด าเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและ   
    เทคโนโลยีกระบี่  สืบไป 
๓. ให้ส่งมอบงานภายในวันที่  ๑  มิถุนายน   256๓ 
๓. ให้อยู่ในความดูแลของงานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔. ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๙   พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นำงมณี   วรรณสอน) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 

 


