คำสั่ง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
ที่
/๒๕61
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕61
…..…………………………
ตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้
ปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรสถำนศึกษำในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระเบียบ
ดังกล่ำว
อำศัยคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่ ๑๐28/๒๕57 ลงวันที่ 8 สิงหำคม ๒๕57
เรื่องมอบหมำยอำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย และผู้อำนวยกำรวิท ยำลัยสัง กัดสถำบันกำรอำชีวศึ กษำปฏิบั ติ
รำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (เกี่ยวกับงำนบุคลำกร) วิทยำลัย ฯ จึงขอมอบหมำยหน้ำที่ให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้
๑. นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร
มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบบังคับบัญ ชำบุคลำกรในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของ
สถำนศึกษำ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำร
บริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป งำนอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้
คือ
๑. บังคับบัญชำบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ
๒. วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ
๓. จัดท ำและพั ฒ นำหลัก สูตรสถำนศึ กษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒ นำสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล
๔. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุก กลุ่มเป้ำหมำยทั้ งในระบบนอก
ระบบและตำมอัธยำศัย
๕. จัดทำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖. บริหำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน
๗. วำงแผนกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่ ง ตั้ ง กำรเสริ ม สร้ ำ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์
๘. จัด ท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ ำรำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำใน
สถำนศึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๙. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๑๐. ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
และให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน
/2.ที่ปรึกษำ...

-22. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุรพล นาพุฒา รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อที่ ๔๓ อีกทั้ งช่วยปกครองบัง คับ บัญ ชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง นักเรียน นักศึกษำหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมของสถำนศึกษำและพร้อม
ทั้งรับผิดชอบงำนในกำรควบคุมดูแลงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบุคลำกร งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ งำนอำคำร
สถำนที่ งำนทะเบียนและงำนประชำสัมพันธ์และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2.๑. งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวนิรมล พลแพงขวา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นำงสำวธนัชชำ ศำสตร์บำงเคียน
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงดวงเด่น เปียสำ
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบริหำรงำนทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
๒) จัดทำร่ำง หนังสือรำชกำร ประกำศ คำสั่งตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
จัดลำดับควำมสำคัญของเอกสำรร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับงำนเอกสำรกำรพิมพ์ ควบคุมกำรดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผน
ของทำงรำชกำร
๓) สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำและจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำ
๔) เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสำรหลักฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรศึกษำและให้บริหำรแก่บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำของสถำนศึกษำ
๕) รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกำศให้
บุคลำกรและนักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ
๖) ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับส่งไปรษณีย์ ธนำณัติ โทรสำรของบุคลำกร นักเรียนและ
นักศึกษำ
๗) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.๒ งานบุคลากร
นางสาวมัทนา
บารุงเจริญ
หัวหน้างานบุคลากร
นำงดวงเด่น
เปียสำ
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบุคลำกร
นำงสำวชลธิชำ
สุดสำยเนตร
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนบุคลำกร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) แนะนำเผยแพร่และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคลำกรของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒) จัดทำแผนอัตรำกำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๓) จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๔) ควบคุม จัดทำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ
/5)ดำเนิน...

-3๕) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จัดทำทะเบียนประวัติของบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ
๖) ให้คำแนะนำอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรขอ
มีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติกำรขอเปลี่ยนตำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อน
วิทยฐำนะ กำรออกหนังสือรับรองกำรขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ เงินทดแทนและกำรจัดทำสมุดบันทึกผลงำนและ
คุณงำมควำมดีของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๗) ดำเนินกำรทำงวินัยบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๘) กำรจัดสวัสดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ
๙) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๑๐) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.๓ งานการเงิน
นายศมรัตน์
บุญยศ
หัวหน้างานการเงิน
นำงกุลประภัสสร์
ดีพรำหมณ์
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนกำรเงิน
นำงสำวนวลจันทร์
เถื่อนม่วง
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนกำรเงิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดทำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
ดำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรเบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรนำฝำกเงิน กำรนำเงินส่งคลัง กำรถอนเงินและกำรโอน
เงินของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) รับและเบิกจ่ำยเงินตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมระเบียบฯ
๓) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๔) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำย
เอกสำรตำมระเบียบ
๕) ให้คำแนะนำชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำร
เบิก-จ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๗) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.๔ งานการบัญชี
นางสาวนิรมล
พลแพงขวา
หัวหน้างานบัญชี
นำงสำวธนำภรณ์ ทำสีดำ
เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดทำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีของ
สถำนศึกษำ ตำมระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
/2)จัดทำ...

-4๒) จัดทำรำยงำนงบกำรเงินและบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ภำยในกำหนดเวลำตำมระเบียบ
๓) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๔) ให้คำปรึกษำ ชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน
ในหน้ำที่
๕) เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบ
๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๗) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.๕ งานพัสดุ
นางสาวรพีพร
ทองยิ่ง
หัวหน้างานพัสดุ
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ประจำงำนพัสดุ (กรณีนำส่งข้อมูลเข้ำระบบออนไลน์)
นำงสำวสุวรรณี
ยิ้มละไม
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนพัสดุ
นำยเจริญ
สมพร
พนักงำนขับรถยนต์
นำยหงษ์
พะละ
พนักงำนขับรถยนต์
นำยเดือน
กลมดี
พนักงำนขับรถยนต์
นำยธีระ
คิดดีจริง
พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรควบคุม กำรเก็บ
รักษำ กำรเบิกจ่ำยพัสดุและกำรจำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ
๓) จัดวำงระบบกำรควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง กำร
บำรุงรักษำและกำรพัสดุต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
๔) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษำครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อม
ใช้งำน
๖) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำร
งำนในหน้ำที่
๗) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำย
เอกสำรตำมระเบียบ
๘) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๙) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๐) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
/2.6งำนอำคำร...

-52.๖ งานอาคารสถานที่
นายเสกสรรค์
นำงพัชรี

จันทร
โตประเสริฐ

หัวหน้างานอาคารสถานที่
ประจำงำนอำคำรสถำนที่จัดตกแต่งภูมิทัศน์ภำยใน
วิทยำลัยฯ และภำยนอกวิทยำลัย ฯ
ประจำงำนอำคำรสถำนที่และเรือนเพำะชำ
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ดูแลรักษำและตกแต่ง
ภูมิทัศน์

นำงเย็ญ
นำงสุพัตรำ

พลับเกลี้ยง
ชีวิโต

นำงละมูล

จันทิมำ

ประจำงำนอำคำรสถำนที่ดูแลทำควำมสะอำดตึกอำนวยกำร
และอำคำรผลิตผล 2 ชั้น

นำยไพรัตน์
นำยสำคร
นำยอำนำจ
นำยปัญญำ

วุฒิเวก
บัวเด่น
วงศ์จำนง
พิมพำ

นำยวิรัตน์
นำงบุญมี
นำงน้อย

ยินดี
ใจบำรุง
รุ่งสกุล

ประจำงำนอำคำรสถำนที่เป็นช่ำงซ่อมแซม
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ทำหน้ำที่ยำม
ประจำงำนอำคำรสถำนที่เป็นช่ำงซ่อมแซม
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ดูแลสวนป่ำเฉลิม
พระเกียรติ ฯ
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ทำหน้ำที่ยำม
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ประจำงำนผักไฮโดรโพนิกส์
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ทำควำมสะอำดห้องน้ำ
ทั้งหมด
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ดูแลฟำร์มเห็ด
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ดูแลงำนประมง
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ดูแลงำนไม้ผล
ประจำงำนอำคำรสถำนที่ประกอบอำหำรโรงอำหำร

นำงสำยฝน
พุ่มพวง
นำยวีระศักดิ์
จันเทพำ
นำยรุ่งโรจน์
บุญมี
นำงเล็ก
จิตบริสุทธิ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ
๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ
กำรใช้และกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓) กำรควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนำอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำน กำร
รักษำสภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำ
๔) จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย อัคคีภัยและภัย
อื่น ๆ
๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำร
งำนในหน้ำที่
๖) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำย
เอกสำรตำมระเบียบ
๗) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๘) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
/9)ดูแล...

-6๙) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.๗ งานทะเบียน
นายสุเมธ
นามวงศ์
หัวหน้างานทะเบียน
นำยอนุกูล
กุลเมือง
ประจำงำนทะเบียน
นำงพัชรินทร์
ลิมปนะวงศำนนท์ ประจำงำนทะเบียน
นำงวันเพ็ญ
แก้วคำเกิด
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนทะเบียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดหำแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนทะเบียน
๒) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำและกำรตรวจหลักฐำน
๓) ดำเนินกำรให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๔) ดำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังกำหนด กำรขอพักกำร
เรียน กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
๕) จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษำ
๖) ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสอบแก้ตัว กำรสอบทดแทน
กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยทรำบและพิจำรณำและ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบตำมควรแก่กรณี
๗) ประสำนงำนกับงำนวัดผลและประเมินผล จัดทำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA)
และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๘) รับผลกำรประเมินผลกำรเรียนประจำภำค ซึ่งผู้อำนวยกำรวิทยำลัยอนุมัติแล้วบันทึก
ลงในระเบียนแสดงผลกำรเรียน
๙) ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น กำรออกสำเนำระเบียน
แสดงผลกำรเรียน ใบรับรองผลกำรเรียน ประกำศนียบัตร และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐) รับและดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้องต่ำง ๆ ของนักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับงำน
ทะเบียน เช่น กำรลำออก กำรพักกำรเรียน กำรโอน ย้ำย กำรเรียนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือน
ปีเกิด เป็นต้น
๑๑) ส่งแบบสำรวจและรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน รวมทั้งรำยงำนกำร
เรียนของผู้สำเร็จกำรศึกษำให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ
๑๒) จัดระบบกำรเก็บเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียนและเอกสำรอื่น ๆ ตำมควำม
จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียนให้เป็นไปตำมระเบียบ
๑๓) เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำย
เอกสำรตำมระเบียบ
๑๔) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๑๕) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๖) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
/2.8งำน...

-72.๘ งานประชาสัมพันธ์
นางพนิดา
แจ้งสว่าง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นำยภำนุพงศ์ ลิมปนะวงศำนนท์
ประจำงำนประชำสัมพันธ์
นำงสำวศุภมำศ ผิวบำง
ประจำงำนประชำสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอื่น ๆ ให้แก่
บุคลำกรในสถำนศึกษำและบุคคลทั่วไป
๒) รับผิดชอบศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตำมสำย ศูนย์วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์ภำยในภำยนอก สถำนีวิทยุและกำรสื่อสำร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริกำรข่ำวสำรของรำชกำร ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วน
รำชกำร สถำนศึกษำอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชำชน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
๔) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๕) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๖) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.9 นางสาวมัทนา บารุงเจริญ ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร กรณีรองฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ / เดินทำงไปรำชกำร
3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์ ครู ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อที่ ๔๓ อีกทั้งช่วยปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมของสถำนศึกษำพร้อมทั้ง
รับผิดชอบงำนในกำรควบคุมดูแลงำนวำงแผนและงบประมำณ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ งำนควำมร่วมมือ
งำนวิจัย พัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำ
และประกอบธุรกิจและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
3.๑ งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นำยฉัตรชัย
อัครกิจไพศำล ผู้ชำนำญกำรงำนวำงแผนและงบประมำณ
นำงดวงเด่น
เปียสำ
เจ้ำหน้ำที่ประจำงำนวำงแผนและงบประมำณ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ตำมนโยบำยและภำรกิจของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๒) จัดทำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบขยำยและเพิ่มประเภทวิชำ
สำขำวิชำที่เปิดสอนในสถำนศึกษำเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ตำมควำมพร้อมและศักยภำพของสถำนศึกษำ๓) ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนที่กำหนดและดำเนินกำรเรื่องกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
/4)รวบรวม...

-8๔) รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณเป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนก
วิชำสำรวจควำมต้องกำรวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชำ และงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
จัดซื้อจัดจ้ำง
๕) วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ
๖) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในแผนงำนและโครงกำรใช้เงิน
งบประมำณและเงินนอกงบประมำณเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๗) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๘) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๙) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.๒ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอนุกูล
กุลเมือง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ประจำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำยจักรวำล
มีสมจิตร์
ประจำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ประมวลผล จัดเก็บ
รักษำ จัดทำและบริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำรตลำดแรงงำน
บุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำรเรียน และข้อมูลทำงเศรษฐกิจและสังคมตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพ
๓) พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสถำนศึกษำให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอื่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นรวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้
ข้อมูลจำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
๔) กำกับควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
๕) ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ
๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๗) จัดทำปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.๓ งานความร่วมมือ
นางพนิดา
แจ้งสว่าง
หัวหน้างานความร่วมมือ
นำยภำนุพงศ์
ลิมปนะวงศำนนท์
ประจำงำนงำนควำมร่วมมือ
นำงพัชรี
โตประเสริฐ
ประจำงำนงำนควำมร่วมมือ
/มีหน้ำที่...
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๑) ประสำนควำมร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ
๒) ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วม
ลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
๓) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๔) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.๔ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นำงเยำวนิจ ไวทยะวิจิตร
ประจำงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นำงสำวนิรมล พลแพงขวำ
ประจำงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นำยจักรวำล มีสมจิตร์
ประจำงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นำยภำนุพงศ์ ลิมปนะวงศำนนท์ ประจำงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรประกอบ
อำชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
๒) วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรจัดอบรมและกำรจัดกิจรรมในสถำนศึกษำ
๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ วิจัยและกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรบริหำรและกำรพัฒนำวิชำชีพรวมทั้งผลงำนทำง
วิชำกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔) ประสำนงำนให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๕) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๖) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.๕ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายปฏิญญา
คอนเพ็ง
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นำยจักรวำล
มีสมจิตร์
ประจำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงสำวศุภลักษณ์
สรรพศรี
ประจำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงสำวศุภมำศ
ผิวบำง
ประจำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงสำวนิรมล
พลแพงขวำ
ประจำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงดวงเด่น
เปียสำ
ประจำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร
จุดหมำยและหลักเกณฑ์ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
/2)วำงแผน...
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เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก
๓) ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ แผนกวิชำและงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำน
ประกอบกำร บุคคล องค์กรและหน่วยงำนภำยนอกในกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๔) ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ในกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
๕) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๖) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.๖ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางพัชรี
โตประเสริฐ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
นำงสำวนิรมล
พลแพงขวำ หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรและ
โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน
นำงสำวนริศรำ
คำชนะ
ประจำงำนส่งเสริมผลผลิต กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
ประจำงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำดำเนินงำนส่งเสริม
ผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมกำรทำธุรกิจขนำดย่อม กำรประกอบอำชีพ
อิสระเพื่อสร้ำงรำยได้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน
๒) วำงแผน ดำเนินงำน ประสำนสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเพื่อรับงำนกำรค้ำรับจัดทำ รับบริกำร รับจ้ำงผลิตเพื่อ
จำหน่ำย กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึกจัดทำทะเบียน
ผลิตผล และจำหน่ำยผลิตผล
๔) กำกับ ติดตำมและจัดทำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยของงำนผลิตผล กำรค้ำและธุรกิจที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรำยงำนเป็นประจำทุกเดือน
๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำง ๆ รำยรับ-รำยจ่ำยในกำรดำเนินงำนเพื่อเป็นข้อมูลในกำร
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ
๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๗) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
/3.7งำนฟำร์ม...

-113.๗ งานฟาร์มและโรงงาน
นายสมศักดิ์ กาฬวงศ์

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
หัวหน้ำงำนฟำร์มพืชผัก
หัวหน้ำงำนฟำร์มไม้ผล
หัวหน้ำงำนเรือนเพำะชำ
หัวหน้ำงำนฟำร์มพืชไร่
หัวหน้ำงำนฟำร์มประมง
ประจำงำนฟำร์มประมง
หัวหน้ำงำนฟำร์มสัตวศำสตร์
หัวหน้ำงำนฟำร์มไฮโดรโปนิกส์
หัวหน้ำงำนช่ำงกลเกษตร
ประจำงำนช่ำงกลเกษตร
หัวหน้ำงำนนำข้ำวและงำนฟำร์มเห็ด
ประจำงำนผักไฮโดรและเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ประจำงำนเรือนเพำะชำ
ประจำงำนเรือนเพำะชำ
ประจำงำนไฮโดรโพนิกส์
ประจำงำนฟำร์มและโรงงำน
ประจำงำนฟำร์มและโรงงำน
ประจำงำนฟำร์มและโรงงำน
ประจำงำนฟำร์มประมง
ประจำงำนฟำร์มไม้ผล
ประจำฟำร์มเห็ด

นำยสมศักดิ์ มงคลถิ่น
นำงพัชรี
โตประเสริฐ
นำงรำศี
กำรกรณ์
นำยปิยะพัชร์ สถิตปรีชำโรจน์
นำยรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์
นำยศมรัตน์ บุญยศ
นำงสมคิด
ศรีบูระ
นำยเสกสรร จันทร
นำยสถำพร ศรีสวัสดิ์
นำงสำวรพีพร ทองยิ่ง
นำงสำวนริศรำ คำชนะ
นำงเย็ญ
พลับเกลี้ยง
นำงสำวสุพัตรำ ชีวิโต
นำงบุญมี
ใจบำรุง
นำยไพรัตน์ วุฒิเวก
นำยอำนำจ วงศ์จำนง
นำยปัญญำ พิมพำ
นำยวีระศักดิ์ จันเทพำ
นำยรุ่งโรจน์ บุญมี
นำงสำยฝน พุ่มพวง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ประสำนงำนกับแผนก และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำและหน่วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้องในกำรวำงแผนกำรผลิตและจำหน่ำยหรือบริกำร เพื่อจัดทำโครงกำรในเชิงธุรกิจและพัฒนำงำนนั้นให้เข้ำสู่
มำตรฐำน เพื่อเป็นตัวอย่ำงแก่นักเรียน นักศึกษำเกษตรกร และประชำชนผู้สนใจทั่วไป
๒) ร่วมกับงำนพัสดุในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และ
สิ่งต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรในกำรดำเนินงำนในเชิงธุรกิจ
๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ในกำรดำเนินงำนกำรผลิตและจำหน่ำยหรือบริกำรและแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
๔) จัดทำแผนกำรใช้แรงงำน กำหนดภำรกิจหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละคนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ
๕) ตรวจสอบและวำงแผนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและอำคำรสถำนที่
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถำนศึกษำ
๖) จัดทำทะเบียนประวัติ พันธุ์พืช เครื่องมือ เครื่องจักร กำรใช้งำนกำรบำรุงรักษำที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๗) ควบคุมดูแลฟำร์มและอำคำรสถำนที่ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้อยู่ในสภำพที่
เหมำะสม สะอำดและปลอดภัย
/8)เผยแพร่...

-12๘) เผยแพร่ควำมรู้และวิทยำกำรต่ำง ๆ จำกกำรดำเนินงำนแก่นักเรียน นักศึกษำ
เกษตรกร และประชำชนผู้สนใจทั่วไป
๙) วำงแผนและจัดระบบในกำรรับนักเรียนนักศึกษำ เกษตรกรตลอดจนประชำชน ผู้ที่
สนใจไปเข้ำฝึกงำน หรือศึกษำดูงำน
๑๐) จัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของงำนฟำร์มหรือโรงงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน และจัดทำรำยงำนเป็นประจำทุกเดือน
๑๑) รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำง ๆ รำยรับ-รำยจ่ำยในกำรดำเนินกำรผลิตและจำหน่ำยหรือ
บริกำรเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำนฟำร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำยิ่งขึ้น
๑๒) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๓) ดูแล บำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๔) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.8 นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ กรณีรอง
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ / เดินทำงไปรำชกำร
4. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ครู ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อที่ ๔๓ อีกทั้งช่วยปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง นักเรียน นักศึกษำหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมของสถำนศึกษำพร้อมทั้งรับผิดชอบ
งำนในกำรควบคุมดูแลงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ งำนครูที่ปรึกษำ งำนปกครอง งำนแนะแนวอำชีพและกำร
จัดหำงำน งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
4.๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปฏิญญา
คอนเพ็ง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นำงกฤติกำ
ลักษโณสุรำงค์
ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
นำงกฤติกำ
ลักษโณสุรำงค์
ครูที่ปรึกษำ อกท.
นำยอนุกูล
กุลเมือง
หัวหน้ำงำนกิจกรรมลูกเสือ
นำยรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์
ประจำงำนกิจกรรมลูกเสือ
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ประจำงำนกิจกรรมลูกเสือ
นำงพัชรินทร์
ลิมปนะวงศำนนท์
ประจำงำนกิจกรรมลูกเสือ
นำยภำนุพงศ์
ลิมปนะวงศำนนท์
ประจำงำนกิจกรรมลูกเสือ
นำยเสกสรรค์
จันทร
ประจำงำนกิจกรรมกีฬำและกิจกรรมลูกเสือ
นำยสถำพร
ศรีสวัสดิ์
ประจำงำนกิจกรรมกีฬำและกิจกรรมลูกเสือ
นำยจักรวำล
มีสมจิตร์
ประจำงำนกิจกรรมกีฬำและกิจกรรมลูกเสือ
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ประจำงำนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรและกิจกรรมลูกเสือ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่ำง ๆ ขึ้นภำยในสถำนศึกษำ
๒) ดำเนินกำรจัดและควบคุมดูแลองค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
๓) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถำนศึกษำ สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่ำง ๆ ในวัน
สำคัญของชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์
/4)จัด...

-13๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักเรียน
นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
และตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำด้ำนบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์
๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร
๖) ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรศิลปวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ
๗) ควบคุมและดำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง
๘) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๙) สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๑๐) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.๒ งานครูที่ปรึกษา
นายจักรวาล
มีสมจิตร์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นำงประภำพร
สำยขุน
ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
นำงสำวชลธิชำ
สุดสำยเนตร
ประจำงำนครูที่ปรึกษำ
นำงสำวศุภมำศ
ผิวบำง
ประจำงำนครูที่ปรึกษำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ
๒) ควบคุม ดูแล ส่งเสริม กำรจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษำ
๓) ส่งเสริม ประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้คำปรึกษำแนะนำนักเรียนนักศึกษำเกี่ยวกับกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ
๔) ส่งเสริม ประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรกำหนด
รำยวิชำในกำรลงทะเบียนเรียน ให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษำในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ กำร
ลงทะเบียนเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรขอเปลี่ยน ขอเพิ่มและขอถอนรำยวิชำ กำรขอพักกำรเรียน
กำรโอนย้ำย กำรลำออก กำรขอผ่อนผัน หรือยกเว้นกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ ติดตำมแนะนำ ให้
คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียน กำรคำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษำ
๕) ประสำนกับครูแผนกวิชำและงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ
๖) ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำร
ประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๗) จัดทำปฏิทินงำนเป็นข้อมูล เครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษำ
เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
/4.3งำน...

-144.๓ งานปกครอง
นายจิระพงค์
ลักษโณสุรางค์
หัวหน้ำงำนปกครอง
นำงสำวศิริเพ็ญ
คุ้มทุกข์
ประจำงำนปกครอง
นำยรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์
ประจำงำนปกครอง
นำยเสกสรรค์
จันทร
ประจำงำนปกครอง
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ประจำงำนปกครอง
นำยสถำพร
ศรีสวัสดิ์
ประจำงำนปกครอง
นำยภำนุพงศ์
ลิมปนะวงศำนนท์
ประจำงำนปกครอง
นำงประภำพร
สำยขุน
ประจำงำนปกครอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ปกครอง ดูแลนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตำมที่
กำหนดไว้ในกฎหมำยระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒) ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำแผนกวิชำและหัวหน้ำงำนในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน
นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ
๓) ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำและ
เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ
๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครองเพื่อพิจำรณำกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ
๕) พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และกำรตัดคะแนนควำมประพฤติและ
พิจำรณำเสนอควำมเห็นในกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ
๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดป้องกันและแก้ปัญหำกำรทะเลำะวิวำท กำรก่อควำมไม่สงบ
ในสถำนศึกษำ
๗) จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษำที่ได้รับกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและ
ลงโทษ กรณีกระทำควำมผิดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับ
๘) สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
9) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
10) ตรวจสำรเสพติดให้กับนักเรียน/นักศึกษำ
๑1) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.๔ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายภานุพงศ์

ลิมปนะวงศานนท์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นำยเสกสรรค์
จันทร
ประจำงำนแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
นำงสำวศิริเพ็ญ
คุ้มทุกข์
ประจำงำนแนะแนว
นำงเยำวนิจ
ไวทยะวิจิตร
ประจำงำนแนะแนว
นำงสำวรพีพร
ทองยิ่ง
ประจำงำนแนะแนว
นำยรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์
ประจำงำนแนะแนว
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำร
เรียนกำรสอน ควำมประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
/2)จัดทำ...

-15๒) จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๓) ดำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพ
๔) บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวอำชีพและจัดหำงำนแก่นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
๕) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำรเพื่อจัดหำงำนให้แก่นักเรียน
นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๖) สร้ำงระบบเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐเอกชน
และชุมชน
๗) ดำเนินกำรแนะแนวอำชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอำชีพศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ
๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่สำเร็จ
กำรศึกษำโดยติดตำมกำรมีงำนทำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพและกำรจัดทำรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๑๐) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.๕ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ
คุ้มทุกข์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นำงสำวมัทนำ
บำรุงเจริญ
ประจำงำนสวัสดิกำรด้ำนอำหำร
นำงสำวศิริเพ็ญ
คุ้มทุกข์
ประจำงำนสวัสดิกำรด้ำนที่พักอำศัย
ประจำงำนสวัสดิกำรด้ำนพยำบำล
นำงสำวศุภมำศ
ผิวบำง
ประจำงำนสวัสดิกำรด้ำนพยำบำล
นำงเล็ก
จิตบริสุทธิ์
ประจำงำนประกอบอำหำร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ดูแลและควบคุมสวัสดิกำรและกำรให้บริกำรภำยในสถำนศึกษำ เช่น ร้ำนอำหำร น้ำ
ดื่ม กำรทำบัตรประกันสุขภำพ กำรทำประกันอุบัติเหตุ กำรทำใบอนุญำตขับขี่ กำรขอใช้สิทธิลดค่ำโดยสำรและ
ยำนพำหนะต่ำง ๆ กำรตรวจสุขภำพประจำปี และตรวจหำสำรเสพติดของนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
๒) จัดหำเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยำบำลและกำรให้บริกำรสุขภำพแก่นักเรียน
นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรอบรม
๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรทำงสุขภำพแก่นักเรียนนักศึกษำ ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมและบุคลำกรของสถำนศึกษำ
๔) ให้คำปรึกษำและทำหน้ำที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ำยแรงต่ำง ๆ ทั้งกำรป้องกันและรักษำ
๕) จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบ
๖) จัดโรงอำหำร วำงแผนจัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำรและกำร
ให้บริกำรแก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรที่ดี
/7)ประสำน...

-16๗) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ
๘) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๙) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.๖ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางเยาวนิจ
ไวทยะวิจิตร
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นำงสำวรพีพร
ทองยิ่ง
หัวหน้ำงำนโครงกำรสวนป่ำเฉลิมพระเกียรติ

นำยเสกสรรค์
นำยจิระพงค์

จันทร
ลักษโณสุรำงค์

นำยรักสี่
นำงชนัดฎำ
นำยอนุกูล
นำงสำวสุภมำศ
นำยปิยะพัชร์

เตชะผลประสิทธิ์
วงศ์วิเชียร
กุลเมือง
ผิวบำง
สถิตปรีชำโรจน์

นำงเยำวนิจ

ไวทยะวิจิตร

นำงสำวมัทนำ

บำรุงเจริญ

นำงพนิดำ

แจ้งสว่ำง

นำงสำวนิรมล

พลแพงขวำ

นำยปรีชำ

อู่เรือ

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ,
- งำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
- งำนโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
หัวหน้ำงำนโครงกำร Fix it center

หัวหน้ำงำนโครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
ประจำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
ประจำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน

ประจำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
ประจำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
หัวหน้ำงำนโครงกำรสถำนศึกษำตำมรอย
พระยุคลบำท
ประจำงำนโครงกำรสถำนศึกษำตำมรอย
พระยุคลบำท
ประจำงำนโครงกำรสถำนศึกษำตำมรอย
พระยุคลบำท
ประจำงำนโครงกำรสถำนศึกษำตำมรอย
พระยุคลบำท
ประจำงำนโครงกำรสถำนศึกษำตำมรอย
พระยุคลบำท
ประจำงำนสวนป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดทำแผนปฏิบัติกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๒) ดำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชดำริ เช่น โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชำยแดนหรือโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓) ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น
โครงกำรพัฒนำอำชีพแบบบูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและ ๑๐๘ อำชีพเป็นต้น
/4)ดำเนิน...

-17๔) ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและ
หน่วยงำนอื่น ๆ
๕) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตำมนโยบำย
เช่น โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน โครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรอำชีวะบริกำรและโครงกำร
ช่วยเหลือให้บริกำรอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖) เผยแพร่องค์ควำมรู้ทักษะวิชำชีพแก่ประชำชนเพื่อกำรมีงำนทำและประกอบอำชีพ
๗) ดำเนินงำน ประสำนงำน ป้องกันและปรำบปรำมสำรเสพติด งำนแก้ปัญหำป้องกัน
โรคเอดส์ งำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง
๘) ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ตลอดจนข่ำวสำรและเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
ให้แก่ประชำชนผู้สนใจโดยผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำง ๆ
๙) ติดตำมกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในกำร
ให้คำแนะนำในกำรประกอบอำชีพแก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
๑๐) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.7 นายปฏิญญา คอนเพ็ง ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ กรณีรองฝ่ำย
พัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้
5. ฝ่ายวิชาการ
นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ ครู ทาหน้าที่ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อที่ ๔๓ อีกทั้งช่วยปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง นักเรียน นักศึกษำหรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมของสถำนศึกษำ พร้อมทั้ง
รับผิดชอบงำนในกำรควบคุมดูแลแผนกวิชำ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี งำนสื่อกำรเรียนกำรสอนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5.๑ แผนกวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือก จัด
ตำรำงสอนรวมและตำรำงสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชำ
๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับ
กำรเรียนกำรสอน กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัยในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบ
แบบแผนของทำงรำชกำร
๓) วำงแผนและดำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแผนกวิชำ เพื่อ
นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้
๔) จัดหำดูแลรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชำให้ใช้งำน
ได้เป็นปกติและมีเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๕) สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ กำรใช้
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน กำรเขียนตำรำ เอกสำร และใบช่วยสอนต่ำง ๆ
/6)ติดตำม...

-18๖) ติดตำมและแนะนำเกี่ยวกับกำรทำโครงกำรฝึก โครงกำรสอนแผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู
ใบงำน ตลอดจนแฟ้มสะสมงำนโดยบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
๗) ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำและลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบ
งำน
๘) ควบคุมดูแลและพัฒนำสำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สะอำดเรียบร้อย
ทันสมัยอยู่เสมอ
๙) ปกครองดูแลบุคลำกรในแผนกวิชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและเสนอควำมดีควำมชอบของบุคลำกรในแผนกวิชำ
๑๐) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๑๑) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๒) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
แผนกวิชาพืชศาสตร์
นายสมศักดิ์
กาฬวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
นำยสมศักดิ์
มงคลถิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงรำศี
กำรกรณ์
ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงพัชรี
โตประเสริฐ
ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงสำวรพีพร
ทองยิ่ง
ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงสำวสมคิด
ศรีบูระ
ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำยจิระพงค์
ลักษโณสุรำงค์ ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงกฤติกำ
ลักษโณสุรำงค์ ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงสำวนริศรำ
คำชนะ
ประจำแผนกวิชำพืชศำสตร์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นางสาวมัทนา
บารุงเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นำงสำวศุภลักษณ์
สรรพศรี
ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
นำงสำวนิรมล
พลแพงขวำ
ประจำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ประจำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
นำยอนุกูล
กุลเมือง
ประจำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
นำงพัชรินทร์
ลิมปนะวงศำนนท์ ประจำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
นำงสำวศุภมำศ
ผิวบำง
ประจำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
นำยภำนุพงศ์
ลิมปนะวงศำนนท์ ประจำแผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวศิริเพ็ญ
คุ้มทุกข์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นำยปฏิญญำ
คอนเพ็ง
ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
นำงพนิดำ
แจ้งสว่ำง
ประจำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
นำยจักรวำล
มีสมจิตร์
ประจำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
นำงประภำพร
สำยขุน
ประจำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
/แผนก...

-19แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
นางชนัดฎา
วงศ์วิเชียร
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
นำงเยำวนิจ
ไวทยะวิจิตร ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
นำงสำวมัทนำ
บำรุงเจริญ
ประจำแผนกวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
แผนกวิชาประมง/สัตวศาสตร์
นายรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์หัวหน้าแผนกวิชาประมง/สัตวศาสตร์
นำยปิยะพัชร์
สถิตปรีชำโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกวิชำประมง/สัตวศำสตร์
นำยศมรัตน์
บุญยศ
ประจำแผนกวิชำสัตวศำสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
นายเสกสรรค์
จันทร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร
นำยสถำพร
ศรีสวัสดิ์
ประจำแผนกวิชำช่ำงกลเกษตร
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางเยาวนิจ
ไวทยะวิจิตร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นำงสำวมัทนำ
บำรุงเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
นำงชนัดฎำ
วงศ์วิเชียร
ประจำงำนแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
นำงสำวชลธิชำ
สุดสำยเนตร ประจำงำนแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
นำยภำนุพงศ์
ลิมปนะวงศำนนท์ ประจำงำนแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน และสถำนประกอบกำรเพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำนวิชำกำรและด้ำนวิชำชี พ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
๔) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรควบคุมดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถำนประกอบกำรเพี่อ
ร่วมพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ
๖) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
๗) ศึกษำวิเครำะห์ วิจัยและประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนเพื่อนำมำพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
๘) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
5.๒ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางราศี
การกรณ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นำยรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
หัวหน้ำงำนโครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำชนบท
(อศ.กช.)
นำงเยำวนิจ ไวทยะวิจิตร
ประจำงำนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
/นำย...
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ประจำงำนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
นำงสำวรพีพร ทองยิ่ง
ประจำงำนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
นำงพนิดำ
แจ้งสว่ำง
ประจำงำน Mini English Program
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) รวบรวมและตรวจสอบแผนกำรเรียนของทุกแผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงของ
หลักสูตร
๒) จัดทำตำรำงสอน ตำรำงเรียนร่วมกับแผนกวิชำต่ำง ๆ และสถำนประกอบกำรที่
เกี่ยวข้อง
๓) จัดทำแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
๔) พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนภำยนอกเพื่อจัดรำยวิชำและสำขำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ชุมชน ท้องถิ่น สภำพเศรษฐกิจ วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๕) จัดหำรวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบ
อำชีพหรือกำรศึกษำต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร
จุดหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ
๗) ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งระบบกำรเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ และสะสมหน่วยกิต
๘) ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร
๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียน
กำรสอน สื่อและเทคโนโลยีกำรสอนที่ทันสมัย
๑๐) รวบรวมและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
๑๑) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๑๒) จัดทำปฏิบัติกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๓) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๔) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
5.๓ งานวัดผลและประเมินผล
นางประภาพร
สายขุน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นำยอนุกูล
กุลเมือง
ผู้ช่วยงำนวัดผลและประเมินผล
นำงสำวสุภมำศ
ผิวบำง
ประจำงำนวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผล
และประเมินผล
๒) กำกับ ดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมระเบียบ
๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน
/4)ตรวจ....
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ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย เพื่ออนุมัติผลกำรเรียน
๕) รวบรวมผลกำรเรียนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วส่งงำนทะเบียน
๖) จัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ
๗) ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมำตรฐำน
๘) เก็บรักษำและทำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกับ
งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบ
๙) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
๑๐) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๑๑) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๒) ดูแล บำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
5.๔ งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายปฏิญญา
คอนเพ็ง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นำงพัชรินทร์
ลิมปนะวงศำนนท์
ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
๒) จัดระบบกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน
๓) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๔) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕) ดูแล บำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
5.๕ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางเยาวนิจ
ไวทยะวิจิตร
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นำงพนิดำ
แจ้งสว่ำง
ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำงสำวมัทนำ บำรุงเจริญ
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
นำงพัชรินทร์
ลิมปนะวงศำนนท์
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร
นำยรักสี่
เตชะผลประสิทธิ์
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีแผนกวิชำประมง
นำยปิยะพัชร์
สถิตปรีชำโรจน์
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีแผนกวิชำประมง
นำยสมศักดิ์
กำฬวงศ์
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำพืชศำสตร์
นำงรำศี
กำรกรณ์
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำพืชศำสตร์
/นำย...
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นำมวงค์

นำยเสกสรรค์

จันทร

นำยสถำพร

ศรีสวัสดิ์

ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำบริหำรธุรกิจ
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำช่ำงกลเกษตร
ประจำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
แผนกวิชำช่ำงกลเกษตร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถไปประกอบอำชีพได้
๒) จัดทำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงสร้ำงหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำร ในกำร
วิเครำะห์จุดประสงค์รำยวิชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ
๓) วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำมกำรฝึกปฏิบัติในสถำน
ประกอบกำรและมีกำรวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหำต่ำง
๔) ประชุมสัมมนำครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวำงแผนพัฒนำจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
๕) ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับ
นักเรียนนักศึกษำ
๖) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
5.๖ งานสื่อการเรียนการสอน
นายศมรัตน์
บุญยศ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นำยสุเมธ
นำมวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นำงสำวนิรมล
พลแพงขวำ
ประจำงำนกำรจัดสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะ
ทำงอำชีวศึกษำ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑) วำงแผนจัดหำ จัดทำ กำรให้บริกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเรียนรู้
๒) จัดหำรวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อ
ให้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนในสถำนศึกษำ
๓) อำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน
๔) พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในกำรใช้และผลิตสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรศึกษำ
ทำงไกล กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและให้บริกำรด้ำน
โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ
๖) จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗) ดูแล บำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
/5.7นำย...

-235.7 นายศมรัตน์ บุญยศ ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองฝ่ำยวิชำกำร กรณีรองฝ่ำยวิชำกำรไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ / เดินทำงไปรำชกำร
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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(นำงสำวอัจฉรำ อุดมเอกมงคล)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
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