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คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ที่ 181/๒๕๖4
เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ราชการตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

เนื่องจากมีคณะกรรมการเกษีย ณอายุ ราชการ เพื่อใหการบริ หารราชการของวิ ทยาลั ยเทคนิคดุสิ ต
ดําเนินการไปด วยความเรี ยบร อย มี ประสิ ทธิภาพบังเกิ ดผลดีสมตามความมุงหมายของทางราชการ และเป นไปอย าง
ตอเนื่อง จึงยกเลิกคําสั่งวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ที่ 127/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 แตงตั้งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ราชการและภารกิจของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
1. ฝายบริหารทรัพยากร
วาที่รอยเอกรามิน แสงประดิษฐ รองผูอํานวยการ ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1. ครูที่ทําหนาที่สอนวิชาภาษาไทย ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
2. นางเบญจรัตน เข็มทอง
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป
3. นางธนพร วงษวิภตั ร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
๒. จัดทําราง หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร จัดลําดับ
ความสําคัญของเอกสาร รวมมือ ประสานงาน ใหความสะดวกแกบุคลากร และหนวยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
เอกสารการพิมพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เอกสารการพิมพใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
๓. สรุปความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา และจัดสงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๔. เก็บ รวบรวมและจั ดระบบเอกสาร หลั กฐาน และระเบี ยบวิ ธีป ฏิบัติตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการศึกษาและใหบริการแกบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
๕. รวบรวมและเผยแพรขาวสาร นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง ประกาศ ใหบุคลากร
และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
๖. ใหบริการเกี่ยวกับการรับ – สงไปรษณีย ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน และนักศึกษา
๗. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๘. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
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๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.2 งานบุคลากร
1. นางสาวกชพร บุญเทียม
ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานบุคลากร
2. นายณัฐวัตร สวางศรี
ตําแหนง ลูกจางเหมาบริการ
เจาหนาที่งานบุคลากร
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. แนะนํา เผยแพร และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ
๒. จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา
๓. จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
๔. ควบคุม และจัดทําสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร
ในสถานศึกษา
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ การจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากร
ในสถานศึกษา
๖. ใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาในดานตางๆ เชน การขอมีบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ การขอแกไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหนงการขอมีและขอเลื่อนวิทยะฐานะ
การออกหนังสือรับรอง การขอรับบําเหน็จ บํานาญ เงินทดแทน และการจัดทําสมุดบันทึกผลงาน และคุณงานความดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา
๗. ดําเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
๘. การจัดสวัสดิการภายในใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
๙. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๑๑. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.3 งานการเงิน
1. วาที่รอยตรีศุภชัย พุมคง
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานการเงิน
2. นางบุญชู พรรณพิกุล
ตําแหนง ลูกจางประจํา
เจาหนาที่งานการเงิน
3. นางสาวศุภลักษณ งอมสระคู ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานการเงิน
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. จัดทําเอกสารและหลักฐานการจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดําเนินการดาน
การเงิ น การเบิ ก เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การนํ า ฝากเงิ น การนํ า เงิ น ส ง คลั ง การถอนเงิ น และการโอนเงิ น ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
๒. รับและเบิกจายเงิน ตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบ
๓. ควบคุมการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
๔. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ ไวเพื่อการตรวจสอบ และดําเนินการทําลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๕. ใหคําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิกจาย
ใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
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๖. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทําปฏิทินการใหปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๘. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.4 งานการบัญชี
1. นางสาวรัชนี พระรามชัย ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานการบัญชี
2. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานการบัญชี
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. จัดทําเอกสาร หลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปดบัญชีของสถานศึกษา
ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวของ
๒. จัดทํารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดสงสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในกําหนดเวลาตามระเบียบ
๓. ควบคุมการเบิกจายเงิน ตามประเภทเงิน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
๔. ใหคําปรึกษา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที่
๕. เก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานตางๆ ไวเพื่อการตรวจสอบ และดําเนินการทําลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๖. ประสานงาน และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๘. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสิน ของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.5 งานพัสดุ
1. นางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ
ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานพัสดุ
2. นางอรวรรณ พานิชเจริญ
ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานพัสดุ
3. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานพัสดุ
4. นายธนพงศ แกวเคน
ตําแหนง ลูกจางประจํา
พนักงานขับรถยนต
5. นายหาญ หาญปราบ
ตําแหนง ลูกจางประจํา
พนักงานขับรถยนต
6. นายนิรันดร แปนจวน
ตําแหนง ลูกจางเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. จัดวางระบบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจาง การควบคุม การเก็บรักษา
การเบิกจายพัสดุ และการจําหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ
๒. จัดทําทะเบียนที่ดิน และสิ่งกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา
๓. จัดวางระบบ และควบคุมการใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง การบํารุงรักษา
และการพัสดุตางๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ
๔. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงิน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
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๕. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงาน
๖. ใหคําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที่
๗. เก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานตางๆ ไวเพื่อการตรวจสอบ และดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ
๘. ประสานงาน และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๙. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๑๐. ดูแล รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.6 งานอาคารสถานที่
1. นายสหัสชัย ตุลยวัฒนางกูร ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานอาคารสถานที่
2. นางชลดา แสงคลอย
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่ ดูแลอาคาร 2
3. นางจิราภร คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่ ดูแลอาคาร 4
4. นายวศิน สินลารัตน
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่ ดูแลอาคาร 5
5. นายวิชัย คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่ ดูแลอาคาร 6
6. นางสุวรรณี มุสิกปกษ
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่ ดูแลอาคาร 7
7. นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่ ดูแลอาคาร
หอประชุมและหอพักนักเรียน/นักศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. ประสานงาน และวางแผนในการใชพื้นที่ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
๒. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุ การใช และ
การขอใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
๓. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษพลังงาน การรักษา
สภาพแวดลอม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๔. จัดเวรยาม ดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหปลอดภัย จากโจร อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
๕. เก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานตางๆ ไว เพื่อการตรวจสอบ และดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ
๖. ประสานงาน และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๗. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๘. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.6.1 ผูรับผิดชอบดูแลพื้นที่อาคารและพื้นที่สวนกลาง
1. นายประจักษ จันทรอินทร ตําแหนง ลูกจางประจํา
นักการภารโรง ดูแลอาคาร 4
2. นายธงชัย สิงหนาท
ตําแหนง ลูกจางประจํา
นักการภารโรง ดูแลอาคาร 5
3. นายชัยพัทธ ศรีสันต
ตําแหนง ลูกจางประจํา
นักการภารโรง ดูแลอาคาร 6
4. นายสุรพล พรรณปราโมทย ตําแหนง ลูกจางเหมาบริการ
นักการภารโรง ดูแลอาคาร 7
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ดูแล บํารุง รักษา ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบและรับผิดชอบทรัพยสินของ
สถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
/2. อํานวยความสะดวก....
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2. อํานวยความสะดวกในการจัดสถานที่เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.7 งานทะเบียน
1. นางสาวศุภลักษณ งอมสระคู ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานทะเบียน
2. นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานทะเบียน
3. นางเบญจรัตน เข็มทอง
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานทะเบียน
4. นางสาวลัดดาวัลย จันทะชัย ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานทะเบียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. จัดหาแบบพิมพตางๆ ที่ใชในงานทะเบียน
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานตางๆ
๓. ดําเนินการใหมีการขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรม
๔. ดําเนินการใหมีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกําหนดการขอพักการเรียน
การขอคืนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
๕. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
๖. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ไมมีสิทธิ์สอบ การสอบแกตัว การสอบทดแทน
การพ น สภาพการเป น นั กเรี ย น นั กศึ กษา เพื่ อนํ าเสนอให ผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย ทราบ และพิจ ารณา และ/หรื อ
ผูเกี่ยวของทราบ ตามควรแกกรณี
๗. ประสานกับงานวัดผล และประเมินผล จัดทํารายงานการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตําแหนง
เปอรเซ็นไทล (PR) เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ
๘. รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาค ซึ่งผูอํานวยการวิทยาลัยอนุมัติ แลวบันทึก
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
๙. ใหบริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เชน การออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๑๐. รับและดําเนินการเกี่ยวกับคํารองตางๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน
เชน การลาออก การพักการเรียน การโอน ยาย การเรียนภาคฤดูรอน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ป เกิด
เปนตน
๑๑. สงแบบสํารวจและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียน
ของผูสําเร็จการศึกษา ใหหนวยงานและผูเกี่ยวของตามระเบียบ
๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการลงทะเบียน และเอกสารอื่นๆ
ตามความจําเปนที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนใหเปนไปตามระเบียบ
๑๓. เก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานตางๆ ไว เพื่อการตรวจสอบ และดําเนินการทําลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๑๔. ประสานงาน และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๕. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๑๖. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๑๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/1.8 งานประชาสัมพันธ....
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1.8 งานประชาสัมพันธ
1. นายหัตถกร สีถินวัน
ตําแหนง ครูจางสอน
หัวหนางานประชาสัมพันธ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
3. นายสุพจน วิทโยดม
ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
4. นางสาวน้ําเพ็ชร จึงเจริญสันติ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. รวบรวมและเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา รวมทั้งขาวสารอื่นๆ ใหแกบุคลากร
ในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
๒. รับผิดชอบศูนยกลางการติดตอสื่อสารตางๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เชน ศูนยควบคุมเสียงตามสาย ศู นยวิทยุสื่อสาร โทรศั พทภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
๓. เปนศูนยขอมูลและบริการขาวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ทองถิ่น สวนราชการ
สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ
๔. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๕. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๖. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.9 ศูนยประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ศูนยที่ 4)
1. นางรุจิรา ฟูเจริญ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต หัวหนาศูนยประเมินผลงานฯ
2. นายวิชัย คุมมณี
ครู ค.ศ. 3
ผูป ระสานงานสาขาฯ
3. นางสุวรรณี มุสิกปกษ
ครู ค.ศ. 3
ผูป ระสานงานสาขาฯ
4. นางสาวกชพร บุญเทียม
พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานศูนยประเมินฯ
5. นางสาวณัฐฐา ทิวาวงษ
พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานศูนยประเมินฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
บริหารจัดการภายในศูนยประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามหนาที่ และความรับผิดชอบของศูนยตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย
2. ฝายแผนงานและความรวมมือ
นางสุวรรณี มุสิกปกษ ตําแหนง ครู ค.ศ.3 ทําหนาที่รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานความรวมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.1 งานวางแผนและงบประมาณ
1. นางสุวรรณี มุสิกปกษ
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานวางแผนฯ
2. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานวางแผนฯ
3. นางสาววัชราพร แปนจวน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานวางแผนฯ
/มีหนาที่และความรับผิดชอบ....
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มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ตามนโยบาย
และภารกิจของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. จัดทําขอมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยาย และเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปด
สอนในสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและทองถิ่น ตามความพรอมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา
๓. ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด และดําเนินการเรื่องการปรับแผนการใชจายของสถานศึกษา
๔. รวบรวมแผนการใชจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเปนคาวัสดุฝกของแผนกวิชา
สํารวจความตองการวัสดุครุภัณฑของแผนกวิชา และงานตางๆ เพื่อเปนขอมูล ในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจาง
๕. วิเคราะหรายจายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ
๖. จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงาน และโครงการการใชเงินงบประมาณ
และเงิน นอกงบประมาณ เสนอตอสํานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา และหนว ยงานอื่ นที่เ กี่ยวของภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๗. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
๙. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
วาที่รอยเอกรามิน แสงประดิษฐ ตําแหนง รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต กํากับดูแล รับผิดชอบ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศอีกหนาที่หนึ่ง
2.2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
1. นางจิราภร คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานศูนยขอมูลฯ
2. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ
3. นางสาววัชราพร แปนจวน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทํา
และบริการขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ
ครุภัณฑ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานตางๆ ใน
สถานศึกษา และหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมและเผยแพรสารสนเทศตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลของสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใชขอมูลจาก
เครือขายอินเตอรเน็ต
/4. กํากับ ควบคุม ดูแลระบบ....
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4. กํากับ ควบคุม ดูแลระบบ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
5. ดําเนินการเกี่ยวกับศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6. ประสานงาน และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
8. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.3 งานความรวมมือ
1. นายวีระยุทธ หอมหวลดี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานความรวมมือ
2. นางทิพวรรณ ชาติวงส
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานความรวมมือ
3. นางสาววัชราพร แปนจวน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานความรวมมือ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ประสานความรวมมือและดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความรวมมือกับตางประเทศ และความชวยเหลือจากภายนอกในการรวมลงทุน
เพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
5. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
1. นางจิราภร คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานวิจัยฯ
2. นายสหัสชัย ตุลยวัฒนางกูร ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานวิจัยฯ
3. นายวีระยุทธ หอมหวลดี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานวิจัยฯ
4. นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานวิจัยฯ
5. นายศานิต ปนเขื่อนขัติย
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานวิจัยฯ
6. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล ตําแหนง ครู ค.ศ.3
เจาหนาที่งานวิจัยฯ
8. นางสาววัชราพร แปนจวน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานวิจัยฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐตางๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ และ
ประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
2. วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการใชหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑทางการศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานวิชาการของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
/3. รวบรวมและเผยแพร....
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3. รวบรวมและเผยแพรผลการวิเคราะห วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
6. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. นางสุภาพรรณ ตนเขียน
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ
2. นางสุวรรณี มุสิกปกษ
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ
3. นางทิพวรรณ ชาติวงส
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ
4. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล ตําแหนง ครู ค.ศ.3
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ
5. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ
6. นางสาววัชราพร แปนจวน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในสถานศึกษาไดมีความรู ความเขาใจในหลักการ จุดหมาย และ
หลักเกณฑของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. วางแผนดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนําไปสู
การพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและรองรับ การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก
3. ประสานงานกับฝายตางๆ แผนกวิชา และงานตางๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล
องคกร และหนวยงานภายนอก ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประสานกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
7. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.6 งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ
1. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานสงเสริมฯ
2. นางสุภาพรรณ ตนเขียน
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
เจาหนาที่ศูนยบมเพาะ
3. นางสาววัชราพร แปนจวน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสงเสริมผลิตผล
การคา และประกอบธุรกิจ
/มีหนาที่และความรับผิดขอบ....
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มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานสงเสริมผลิตผล จัดทํา
แผนธุรกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน สงเสริมการทําธุรกิจขนาดยอม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสราง
รายไดใหสอดคลองกับการเรียนการ
2. วางแผน ดําเนินงาน ประชาสัมพันธ รวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร ชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการคา รับจัดทํา รับบริการ รับจาง
ผลิตเพื่อจําหนาย การหารายไดระหวางเรียน การประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษา ใหตรงกับโครงการฝก จัดทําทะเบียนผลิตผล
และจําหนายผลิตผล
4. กํากับ ติดตาม และจัดทําบัญชี รายรับ – รายจาย ของงานผลิตผล การคาและธุรกิจ ที่ปรับปรุง
แกไข พัฒนางานใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา
5. รวบรวมขอมูล สถิติตางๆ รายรับ – รายจาย ในการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา
การคา และธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ ใหเปนปจจุบัน และจัดทํารายงานเปนประจําทุกเดือน
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
8. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วาที่รอยเอกรามิน แสงประดิษฐ รองผู อํานวยการ ทํ าหนาที่รองผูอํานวยการฝายพั ฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
1. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานกิจกรรมฯ และ
รับผิดชอบงานลูกเสือ
2. วาที่รอยตรีศุภชัย พุมคง
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
3. นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
4. นายวศิน สินลารัตน
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ
5. นายธีรวุฒิ ปองกัน
ตําแหนง ครูจางสอน
ครูที่ปรึกษา (อ.ว.ท.)
6. นางธนพร วงษวิภัตร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ
7. นายณัฐวัตร สวางศรี
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สงเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งกิจกรรม ชมรมตางๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดําเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองคการวิชาชีพตางๆ ขึ้นในสถานศึกษา เชน องคการ นักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย (อ.ว.ท.) หรือองคการที่เรียกชื่ออยางอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนแกสถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
/4. จัดกิจกรรมสงเสริม....
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4. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และ
ผูเขารับการฝกอบรม ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
5. ควบคุม ดูแล กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
6. สงเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดําเนินการใหมีการจัดกิจกรรมหนาเสาธง
8. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนําผลประเมินเสนอฝายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
11. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.2 งานครูที่ปรึกษา
1. นายวศิน สินลารัตน
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนางานครูที่ปรึกษา
2. ครูที่ปรึกษาทุกคน
ตําแหนง ครู
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
3. นางสาวสุภาวดี พาสวาง
ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
4. นางสาวอัมพาพันธ อัศวลาภสกุล ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานครูที่ปรึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. เสนอแตงตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุม ดูแล สงเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมขอมูลประวัติ ขอมูลการเรียน และพฤติกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา
3. สงเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํานักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเขารวม
กิจกรรมตางๆ
4. สงเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ใหความคิดเห็น และขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชา
ในการลงทะเบียนเรียน ใหความเห็นชอบแกนักเรียน นักศึกษา ในการลงทะเบียนรายวิชา
การลงทะเบียนเทียบโอนความรูและประสบการณ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน
การโอนยาย การลาออก การขอผอนผัน หรือยกเวนการชําระเงินคาลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียน การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยแกนักเรียน นักศึกษา
5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาตางๆ ของนักเรียน นักศึกษา
และผูเขารับการอบรมในสถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน และนําผล
การประเมินเสนอฝายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเปนขอมูลในการทําเครื่องมือ และแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับระบบ
ครูที่ปรึกษา เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
/8. ดูแล บํารุง รักษา....
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8. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.3 งานปกครอง
1. นายวรฐ อัศวลาภสกุล
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนางานปกครอง
2. ครูทุกคน
ตําแหนง ครู
เจาหนาที่งานปกครอง
3. นางสาวอัมพาพันธ อัศวลาภสกุล ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานปกครอง
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ปกครอง ดูแล นักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมใหอยูในระเบียบวินัย ตามที่กําหนด
ไวในกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหนางาน ในการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา
และผูเขารับการฝกอบรมในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจาหนาที่จาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และผูปกครองในการแกปญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
4. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบวาดวยหลักเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
6. ประสานงาน และใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท การกอความไมสงบในสถานศึกษา
7. จัดทําระเบียบนักเรียน นักศึกษา ที่ไดรับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ
กรณีกระทําความผิดตอระเบียบ ขอบังคับ
8. สรุปผลการประเมิน และทําผลการประเมินเสนอตอฝายบริหาร และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
10. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.4 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร ตําแหนง ครูจางสอน
หัวหนางานแนะแนวฯ
2. นางสาวสุภาวดี พาสวาง
ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานแนะแนวฯ
3. นายธีรวุฒิ ปองกัน
ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานแนะแนวฯ
4. นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานแนะแนวฯ
5. ครูผูสอนทุกคน
ตําแหนง ครู
เจาหนาที่งานแนะแนวฯ
6. นางสาวน้ําเพ็ชร จึงเจริญสันติ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานแนะแนวฯ

/มีหนาที่และความรับผิดชอบ....
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มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ความประพฤติระเบียบวินัย และขอบังคับ
2. จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรม
3. ดําเนินการงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4. บริการใหคําปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแกนักเรียน นักศึกษา และผูเขารับ
การฝกอบรม
5. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานใหแกนักเรียน นักศึกษาและ
ผูเขารับการฝกอบรม
6. สรางระบบเครือขาย การแนะอาชีพรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7. ดําเนินการแนะแนวอาชีพ พรอมทั้งสงเสริมอาชีพ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมขอมูลนักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมที่สําเร็จการศึกษา
โดยติดตามการมีงานทํา การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ และการจัดทํารายงานใหผูที่เกี่ยวของ
9. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
11. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.5 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1. นางชลดา แสงคลอย
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนางานสวัสดิการฯ
2. นางอรวรรณ พานิชเจริญ
ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
3. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
4. นางธนพร วงษวิภตั ร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
5. นางเบญจรัตน เข็มทอง
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
6. นางสาวน้ําเพ็ชร จึงเจริญสันติ
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
7. นางสาวลัดดาวัลย จันทะชัย
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
8. นางสาวอัมพาพันธ อัศวลาภสกุล ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสวัสดิการฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการใหบริการดานตางๆ ภายในสถานศึกษา เชน รานอาหาร
น้ําดื่ม การทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การทําใบอนุญาตขับขี่ การขอใหสิทธิลดคาโดยสารและ
ยานพาหนะตางๆ การตรวจสุขภาพประจําป และตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
2. จัดหาเครื่องมือ และเวชภัณฑเพื่อปฐมพยาบาล และการใหบริการสุขภาพแกนักเรียน นักศึกษา
และผูเขารับการฝกอบรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแกนักเรียน นักศึกษา ผูเขารับ
การฝกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
/4. ใหคําปรึกษา....
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4. ใหคําปรึกษาและทําหนาที่เกี่ยวกับสุขอนามัย เผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และ
โรคภัยรายแรงตางๆ ทั้งการปองกันและรักษา
5. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการใหบริการ
แกนักเรียน นักศึกษา และผูเขารับการฝกอบรมใหถูกตองตามหลักโภชนาการที่ดี
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1. นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนางานโครงการพิเศษฯ
2. นายวศิน สินลารัตน
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
3. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ
ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษฯ
4. นางสาวสุภาวดี พาสวาง
ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษฯ
5. นางสาวอัมพาพันธ อัศวลาภสกุล ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษฯ
6. นางธนพร วงษวิภตั ร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติการฝกอบรม และบริการวิชาชีพรวมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
2. ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ เชน โครงการฝกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ดําเนินการโครงการฝกอบรม และใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและบุคคลทั่วไป เชน โครงการ
พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจน และ 108 อาชีพ เปนตน
4. ดําเนินการโครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่รวมกับจังหวัดทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมและการใหบริการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคมตามนโยบาย เชน โครงการ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะรวมดวยชวยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการชวยเหลือใหบริการ
อื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุเรงดวนตามที่ไดรับมอบหมาย
6. เผยแพรองคความรู ทักษะวิชาชีพ แกประชาชน เพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ
7. ดําเนินงาน ประสานงาน ปองกัน และปราบปรามยาเสพติด งานแกปญหา ปองกันโรคเอดส
งานอาสาพัฒนา และปองกันตนเอง
8. สงเสริม เผยแพรความรู ตลอดจนขาวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบการอาชีพ
ใหแกประชาชนผูสนใจโดยผานทางสื่อมวลชนตางๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝกอบรม และประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของในการให
คําแนะนําในการประกอบอาชีพแกผูผานการฝกอบรม
/10. จัดทําปฏิทิน....
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10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
11. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. ฝายวิชาการ
นายวิชัย คุมมณี ครู ค.ศ.3 ทําหนาที่ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและหองสมุด งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
1. นางทิพวรรณ ชาติวงส
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนาแผนก
2. วาที่รอยตรีศุภชัย พุมคง
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
3. นางสุภาพรรณ ตนเขียน
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
4. นางสาวศุภลักษณ งอมสระคู ตําแหนง พนักงานราชการ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
5. ครูประจําวิชาภาษาไทย
ตําแหนง พนักงานราชการ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
4.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1. นางจิราภร คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนาแผนก
2. นางสุวรรณี มุสิกปกษ
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ
3. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา ตําแหนง พนักงานราชการ
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ
4.3 แผนกวิชากอสราง
1. นายวิชัย คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนาแผนก
2. นางชลดา แสงคลอย
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกกอสราง
3. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกกอสราง
4. นายสหัสชัย ตุลยวัฒนางกูร ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกกอสราง
5. นายธีรวุฒิ ปองกัน
ตําแหนง ครูจางสอน
ครูแผนกกอสราง
4.4 แผนกวิชาโยธา
1. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนาแผนก
2. นายวิชัย คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกโยธา
3. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร ตําแหนง ครูจางสอน
ครูแผนกโยธา
4. นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ
ตําแหนง ครูจางสอน
ครูแผนกโยธา
4.5 แผนกวิชาสถาปตยกรรม
1. นายประทีป ก่ําพัด
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนาแผนก
2. นายวีระยุทธ หอมหวลดี
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกสถาปตยกรรม
3. นายวรฐ อัศวลาภสกุล
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกสถาปตยกรรม
4. นายวศิน สินลารัตน
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
ครูแผนกสถาปตยกรรม
4.6 แผนกวิชาสํารวจ
1. นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนาแผนก
2. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ ตําแหนง พนักงานราชการ
ครูแผนกสํารวจ
3. น.ส.สุภาวดี พาสวาง
ตําแหนง ครูจางสอน
ครูแผนกสํารวจ
4.7 แผนกวิชาเฟอรนิเจอร....
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4.7 แผนกวิชาเฟอรนิเจอรและตกแตงภายใน
1. นายศานิต ปนเขื่อนขันติย ตําแหนง ครู ค.ศ.3
หัวหนาแผนก
2. นายสุพจน วิทโยดม
ตําแหนง ครูจางสอน
ครูแผนกเฟอรนิเจอรฯ
3. นายหัตถกร สีถินวัน
ตําแหนง ครูจางสอน
ครูแผนกเฟอรนิเจอรฯ
ขอ 4.1 – 4.7 มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอน
รวม และตารางสอนสวนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุม ดูแล สงเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แกปญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน การฝกงาน การวัดผล ประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชา ใหเปนไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
3. วางแผนและดําเนินงานดานมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
4. จัดหา ดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชา ใหใชงานได
เปนปกติ และมีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ การใชอุปกรณ
การเรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสาร และใบชวยสอนตางๆ
6. ติดตามและแนะนําเกี่ยวกับการทําโครงการฝก โครงการสอน แผนการเรียนรู คูมือครู ใบงาน
ตลอดจนแฟมสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดคลองกับหลักสูตร และแผนการจัดการเรียน
การสอน
7. ควบคุมการใชวัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาใหเปนไปตามใบงาน
8. ควบคุม ดูแล และพัฒนาสํานักงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ ใหสะอาด เรียบรอย ทันสมัยอยูเสมอ
9. ปกครอง ดูแลบุคลากรในแผนกวิชาใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
12. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
13. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.7 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
ตําแหนง พนักงานราชการ
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
3. นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
4. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. จัดทํา รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาใหตรงกับโครงสรางของหลักสูตร
2. จัดทําตารางสอน ตารางเรียนรวมกับแผนกวิชาตางๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
3. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ....
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4. จัดทําแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
5. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่ น
สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
6. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อความรู หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษาตอ ซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการ หรือกลุมเปาหมายเฉพาะ
7. สงเสริม สนับสนุน ใหครูและผูสอนในสถานศึกษาไดมีความรู ความเขาใจในหลักการ จุดหมาย
และหลักเกณฑการใชหลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
8. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู และ
ประสบการณวิชาชีพ และสะสมหนวยกิต
9. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามสูตร
10. สงเสริม สนับสนุน ใหครูและผูสอน จัดทําเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอน
สื่อ และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
11. รวบรวมและเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มีคุณคาตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา
12. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
13. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
14. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.8 งานวัดผลและประเมินผล
1. นางทิพวรรณ ชาติวงส
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
2. ครูประจําวิชาภาษาไทย
ตําแหนง พนักงานราชการ เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
3. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. สงเสริม สนับสนุน ครูและผูสอน ใหมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล
2. กํากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการใหระดับคะแนนกอนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผูอาํ นวยการ
วิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ไดรับการอนุมัติแลวสงงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และ V – Net รวมกับแผนกวิชา และรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดําเนินการวิเคราะหขอสอบและจัดทําขอสอบมาตรฐาน
/8. เก็บ รักษา และทําลาย....
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8. เก็บ รักษา และทําลายเอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับ
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอน เทียบโอนความรู และประสบการณ
10. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
12. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
13. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.9 งานวิทยบริการและหองสมุด
1. นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ ตําแหนง ครูจางสอน
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
2. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการหองสมุด และศูนยเรียนรูดวยตนเองใหเปนแหลงเรียนรูดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริการใหไดมาตรฐาน
3. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
5. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.10 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. นายวิชัย คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. นางจิราภร คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ ตําแหนง พนักงานราชการ เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. นางสาวพิมพพิชญ แพงพันธ ตําแหนง ครูจางสอน
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยรวมมือกับสถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหผูเรียนสามารถไปประกอบอาชีพได
2. จัดทําแผนและคูมือการฝก ตามโครงสรางของหลักสูตร รวมกับสถานประกอบการ
ในการวิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝกอาชีพ
3. วางแผนรวมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ
และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กํากับ ดูแล และแกไขปญหาตางๆ
4. ประชุมสัมมนาครูฝก ครูนิเทศ เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
/5. ติดตอประสานงาน....
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5. ติดตอประสานงานกับแหลงงาน และสถานประกอบการ เพื่อการจัดหาที่ฝกงานใหกับนักเรียน นักศึกษา
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
7. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.11 งานสื่อการเรียนการสอน
1. นายอรรคพล พานิชเจริญ
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
2. นายพงศภัค พรหมประเสริฐ ตําแหนง พนักงานราชการ
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
3. นางพเยาว ลิ่มอังกูร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. วางแผน จัดหา จัดทํา การใหบริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู
2. จัดหา รวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ เพื่อใหบริการ
ในการศึกษาคนควาของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
3. อํานวยความสะดวกและใหบริการแกครู ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาองคความรูใหแกครู ในการใชและผลิตสื่อดานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. รับผิดชอบ ดูแล บํารุง รักษาวัสดุอุปกรณ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและใหบริการดาน
โสตทัศนูปกรณตางๆ การใชหองโสตทัศนศึกษา
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
7. ดูแล บํารุง รักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.12 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
1. นายวิชัย คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานอาชีวศึกษาบัณฑิต
หัวหนาภาควิชาสาขาเทคโนโลยี
การกอสราง
2. นายวีระยุทธ หอมหวลดี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานความรวมมือ
3. นางสาวศุภลักษณ งอมสระคู ตําแหนง พนักงานราชการ หัวหนางานทะเบียน
4. นางทิพวรรณ ชาติวงส
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานวัดผลฯ
5. นายชวลิต ไพรสกุลเดชา
ตําแหนง พนักงานราชการ หัวหนางานหลักสูตรฯ
6. นางสุภาพรรณ ตนเขียน
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานประกันฯ
7. นางจิราภร คุมมณี
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานศูนยขอมูลฯ
8. วาที่รอยตรี ศุภชัย พุมคง
ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
หัวหนางานการเงิน
9. นางสาวรัชนี พระรามชัย
ตําแหนง พนักงานราชการ หัวหนางานการบัญชี
10. นางสาวกชพร บุญเทียม
ตําแหนง พนักงานราชการ หัวหนางานบุคลากร
/นายวรฐ อัศวลาภสกุล....
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11. นายวรฐ อัศวลาภสกุล
12. นางเบญจรัตน เข็มทอง

ตําแหนง ครู ค.ศ. 3
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว

เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
เจาหนาที่งานทะเบียน และ
เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

มีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตร
2. ประสานสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเรียนการสอน
3. ประสานงานสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกในการบริหารจัดการเรียนการสอน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ให ผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายตามระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเครงครัด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นางรุจิรา ฟูเจริญ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

