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ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม 

ที่  168/2565 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

-------------------------------------- 
 อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ                 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๕๒ หมวด ๑ ว่ำด้วยหน้ำที่และกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ ข้อ ๑๓ 
ผู้อ ำนวยกำร  วิทยำลัยอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนั กงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำหรือว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกให้ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำน หัวหน้ำแผนก และเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ     
ในสถำนศึกษำได้ตำมควำมจ ำเป็นและตำมที่เห็นสมควร ดังนั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และให้กำรบริหำรงำนรำชกำรของ
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
รำชกำร  จึงมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับบุคลำกรของวิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖
5  ดังนี้  
 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 

นำยนิรันดร ์    วงษ์จิ๋ว     ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยช ำนำญกำรพิเศษ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๒(๑) - (๑๔) 

  ข้อ ๔๒ ให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย เป็นผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบบังคับ
บัญชำบุคลำกรในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป งำนอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

(๑) บังคับบัญชำบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

(๒) วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ 
(๓) จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ กำรพัฒนำสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดประเมินผล 
(๔) ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้ เรียนทุกกลุ่ม เป้ำหมำย ทั้ งในระบ บ  

นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
(๕) จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(๖) บริหำรงบประมำณ กำรเงิน และทรัพย์สิน     
(๗) วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
(๘) จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               

ในสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(๙) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
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(๑๐) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและ
ให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน 

(๑๑) จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
(๑๒) จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       
(๑๓) เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป รวมทั้งกำรจัดท ำนิติกรรมสัญญำในรำชกำร

ของสถำนศึกษำตำมวงเงินงบประมำณที่สถำนศึกษำได้รับ ตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
(๑๔) ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมำย 

 รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยั 

  ข้อ ๔๓ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย โดย
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนกำรควบคุม ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไป
และงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษะงำนที่ปฏิบัติรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย โดยช่วยปฏิบัติรำชกำรในเรื่องต่อไปน้ีคือ 

(๑) บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

(๒) วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมิน และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(๓) จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล 
(๔) ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบ

และตำมอัธยำศัย   
(๕) จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(๖) กำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
(๗) วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำร 
(๘) จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในถำนศึกษำ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
(๑๐) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและ

ให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชน  
(๑๑) จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
(๑๒) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 ๑. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   
นำยสรยุทธ    อุ่นใจ  ต ำแหน่ง  รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
มีหน้ำที่รับผิดชอบและก ำกับดูแลงำนในฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙(๑) – (๘) และข้อ ๔๓(๑) - (๑๓)  
แบ่งออกเป็นงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป    ๑.๕ งำนพัสด ุ

๑.๒ งำนบุคลำกร    ๑.๖ งำนอำคำรสถำนที ่
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  ๑.๓ งำนกำรเงิน     ๑.๗ งำนทะเบียน 
  ๑.๔ งำนกำรบัญช ี    ๑.๘ งำนประชำสัมพันธ ์

 ๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป  
๑.๑.๑ หัวหน้ำงำน   นำงกัญดี  บูรณะวิทย ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน 

   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๔(๑) – (๙) 
๑.๑.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนบรหิำรทั่วไป 

๑.๑.๒.1 นำงเบญจมำศ  บุญนุช    ต ำแหน่ง   พนักงำนพัสดุ ชั้น ๓ 
๑.๑.๒.2 นำยเอกรินทร ์    สุนทรำรกัษ ์ ต ำแหน่ง   ลูกจำ้งประจ ำ 
๑.๑.๒.3 นำงสำวปำนรดำ คุณวุฒิโฆษิต ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
1.1.2.4 นำงสำวสุภำภรณ์   ทรัพย์นิล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๔(๑) – (๙) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 

  ข้อ ๑๔ งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
(๒) จัดท ำร่ำง หนังสือรำชกำร ประกำศ ค ำสั่ง ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญของเอกสำร ร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกร และหน่วยงำนในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน
เอกสำรกำรพิมพ์ ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำร 

(๓) สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

(๔) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสำร หลักฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรศึกษำ และให้บริกำรแก่บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำของสถำนศึกษำ 

(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ค ำชี้แจง ประกำศ ให้
บุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ        

(๖) ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับส่งไปรษณีย์ ธนำณัติ โทรสำรของบุคลำกร นักเรียนและ
นักศึกษำ 

(๗) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขัน้ 
(๘) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๒ งำนบุคลำกร 
๑.๒.๑   หัวหน้ำงำน  นำงสำวโสพิศม์   ประยูรหงษ ์  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๕(๑) – (๑๒) 
๑.๒.2  เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร   

1.2.2.1 นำงพชรมน  ซื่อตรง        ต ำแหน่ง  คร ู
1.2.2.2 นำงสุกัญญำ  ตันบริภัณฑ ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 

 ๑.๒.2.3 นำงสำวสดุำรัตน์   เลิศบุปผำสุวรรณ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๕(๑) – (๑๒) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
ข้อ ๑๕ งำนบุคลำกร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) แนะน ำ เผยแพร่ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคลำกรของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

/(2) จัดท ำแผน... 
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(๒) จัดท ำแผนอัตรำก ำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
(๓) จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
(๔) ควบคุม จัดท ำสถิติ และรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร และกำรลำของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรจัดท ำทะเบียนประวัติของบุคลำกร

ในสถำนศึกษำ 
(๖) ให้ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรขอมี

บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติ กำรขอเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะ กำร
ออกหนังสือรับรอง กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินทดแทนและกำรจัดท ำสมุดบันทึกผลงำนและคุณงำมควำมดีของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ 

(๗) ด ำเนินกำรทำงวินัยบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
(๘) กำรจดัสวัสดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
(๙) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๑๐) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๑) ดูแล บ ำรุงรกัษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ไดร้บัมอบหมำย    

 ๑.๓ งำนกำรเงิน 
  ๑.๓.๑  หัวหน้ำงำน  นำงสำวไพเรำะ  พงษ์แขก  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธรุกำร ระดับช ำนำญงำน 
   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๖(๑) – (๙) 
  ๑.๓.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
   1.3.2.1 นำงสำววำสนำ  ทองปำน   ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 

1.3.2.2 นำงสำวกฤติญำ  สิทธินำม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
   ๑.๓.๒.2 นำงสำวฐิติมำ  ประสิทธิ์ทรพัย ์ ต ำแหน่ง  พนักงำนบริกำร 

๑.๓.๒.3 นำงสำวรักชนก  วรวัฒน์    ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๖(๑) – (๙) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๑๖ งำนกำรเงิน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณด ำเนินกำร
ด้ำนกำรเงิน กำรเบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำฝำกเงิน กำรน ำเงินส่งคลัง กำรถอนเงิ น และกำรโอนเงิน 
ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๒) รับและเบิกจ่ำยเงินตรวจสอบ รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันของสถำนศึกษ ำ  
ให้เป็นไปตำมระเบียบ 

(๓) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(๔) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ  ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนนิกำรท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบ 
(๕) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับ 

กำรเบิก-จ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ประสำน งำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๗) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๘) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๙) ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

/1.4 งำนกำรบัญชี... 
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๑.๔ งำนกำรบัญช ี
๑.๔.๑  หัวหน้ำงำน  นำงสำวจริำภรณ์   กอนวงษ์   ต ำแหน่ง  คร ู

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๗(๑) – (๙) 
๑.๔.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรบัญชี 
 ๑.๔.๒.1 นำงสำวพัชรินทร ์ ผึ่งผำย    ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
 ๑.๔.๒.2 นำงสำวกำญจนำ นำมศิริ   ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๗(๑) – (๙) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
ข้อ ๑๗ งำนกำรบัญชี มหีน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีของสถำนศึกษำ
ตำมระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๒) จัดท ำรำยงำนงบกำรเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน
ก ำหนด เวลำตำมระเบียบ 

(๓) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(๔) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร

ตำมระเบียบ 
(๕) ให้ค ำปรึกษำ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับ 

กำรเบิก-จ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๗) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๘) ดูแล บ ำรุงรกัษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๙) ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๕ งำนพัสด ุ
๑.5.๑  หัวหน้ำงำน  นำยส ำรำญ    เนียมมะณี   ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๘(๑) – (๑๑) 
๑.๕.2 เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 

๑.๕.2.1 นำงสำวนำรรีัตน์  ศรีอ ำนวย ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  
๑.๕.2.2 นำงสำวอรพินท์  ผุลละศิร ิ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
๑.๕.2.3 นำยประสิทธิ ์  มีสมบูรณ์       ต ำแหน่ง  เจำ้หน้ำที่ธรุกำร 

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๘(๑) – (๑๑) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
๑.๕.3  พนักงำนขับรถยนต์ 
 ๑.๕.3.1 นำยนุกูล ฮวดรักษำ     ต ำแหน่ง  ลูกจำ้งประจ ำ (พนักงำนขับรถยนต์) 
 ๑.๕.3.2 นำยธนดุล ค ำเจริญ       ต ำแหน่ง  ลูกจำ้งประจ ำ (พนักงำนขับรถยนต์) 
 ๑.๕.3.3 นำยสัมพันธ ์ บุญล้อม       ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 
 ๑.๕.3.4 นำยภูม ิ กลิ่นจ ำปำ     ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 
 ๑.๕.3.5 นำยประสิทธิ ์ มีสมบูรณ์     ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 

  ข้อ ๑๘ งำนพสัดุ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(๑) จัดวำงระบบและปฏิบัติ งำนเกี่ ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรควบคุม  

กำรเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยพัสดุและกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 

/(2) จัดท ำ... 
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(๒) จัดท ำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 
(๓) จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงกำรบ ำรุงรักษำ

และกำรพัสดุต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
(๔) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงิน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อม 

ใช้งำน 
(๖) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนใน

หน้ำที่ 
(๗) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร

ตำมระเบียบ 
(๘) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๙) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๐) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๑) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 ๑.๖ งำนอำคำรสถำนที ่
  ๑.๖.๑  หัวหน้ำงำน  นำยชวลิต มุลตองคะ    ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๙(๑) – (๑๐)  
  ๑.๖.2  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 

๑.๖.2.1 นำยเมธ ี จันทร์เพ็ญมงคล   ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
๑.๖.2.2 นำยประพันธ ์ สุขำนันท ์ ต ำแหน่ง   คร ู
1.6.2.3 นำงสำวสพุรรษำ   จ ำเนียรกำล ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน 
๑.๖.2.4 นำยเอกรินทร ์ สุนทรำรกัษ ์ ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงประจ ำ  
๑.๖.3.5 นำยบุญเลิศ      มำนะ ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงประจ ำ  
๑.๖.3.6 นำยไพทูล        ปำนประเสริฐ ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงประจ ำ  
๑.๖.3.7 นำยฉัตรชัย เย่ียมสวัสดิ์ ต ำแหน่ง  ลูกจ้ำงประจ ำ  
๑.๖.3.8 นำงมำลิณ ี ภูศร ี ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
๑.๖.3.9 นำงแทน แหวนเพ็ชร ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.๑0 นำยเสร ี เผ่ำนำค ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.๑1 นำงลัคนำ ดวงภุมเมศ ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.๑2 นำยไพโรจน ์ ม่วงมะลิลัย ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.๑3 นำยสุทัศน ์ เกิดสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.๑4 นำงแสงระว ี เกิดสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.15 นำงสำวฉวีวรรณ    ศรเดช ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
1.6.3.16 นำยธนวัฒน์    หนูน้อย  ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
๑.๖.3.17 นำงยุพิน ม่วงมะลิลัย ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๑๙(๑) – (๑๐) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 

ข้อ ๑๙ งำนอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
(๑) ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ

สถำนศึกษำ 
 

/(2) ก ำหนด... 
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(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุกำรใช้ 
และกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนำอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรรักษำ
สภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำ 

(๔) จัดเวรยำม ดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย อัคคีภัยและ 
ภัยอื่นๆ 

(๕) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ 

(๖) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร
ตำมระเบียบ 

(๗) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๘) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๙) ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๐)ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย     

๑.๗ งำนทะเบียน 
๑.๗.๑  หัวหน้ำงำน  นำยดนัย ตั้งวิริยะกูล      ต ำแหน่ง   ครู (พนกังำนรำชกำร) 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๐(๑) – (๑๗) 
๑.๗.2  เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 

๑.๗.2.1 นำยชวลติ มุลตองคะ ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๑.๗.2.2 นำยประดิษฐ ์ อินทร์สมัย ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 
๑.๗.2.3 นำงสำวเขมนัษฐ์ภรณ์  เหมือนแก้ว ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 
๑.๗.2.๔ นำงสำวสพุรรษำ   จ ำเนียรกำล ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน 
๑.๗.2.5 นำงสำวอรพรรณ   สุขประสิทธิ์ ต ำแหน่ง   ครูพิเศษสอน 
๑.๗.2.6 นำงพรรณลักษณ์   บูรณสิงห ์ ต ำแหน่ง   เจำ้หน้ำที่ธรุกำร 
๑.๗.2.7 นำงพิณสุภำ คล้ำยวงศ์วำลย ์ต ำแหน่ง   เจำ้หน้ำที่ธรุกำร 
๑.๗.2.8 นำงชลลดำ ชำติไทย ต ำแหน่ง   เจำ้หน้ำที่ธรุกำร 

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๐(๑) – (๑๗) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
ข้อ ๒๐ งำนทะเบียน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดหำแบบพิมพ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนทะเบียน 
(๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ และกำรตรวจหลักฐำนต่ำงๆ 
(๓) ด ำเนินกำรให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
(๔) ด ำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังก ำหนดกำรขอพัก 

กำรเรียน กำรขอคืนสภำพกำรเป็นนักเรียนนักศึกษำและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
(๕) จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 
(๖) ตรวจสอบรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสอบแก้ตัว กำรสอบทดแทนกำร

พ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เพื่อน ำเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทรำบและพิจำรณำและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
ตำมควรแก่กรณี 

(๗) ประสำนกับงำนวัดผลและประเมินผล จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) และ
ต ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

/(8) รับผล... 
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(๘) รับผลกำรประเมินผลกำรเรียนประจ ำภำค ซึ่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลง
ในระเบียบแสดงผลกำรเรียน 

(๙) ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น กำรออกส ำเนำระเบียนแสดงผล
กำรเรียน ใบรับรองผลกำรเรียน ประกำศนียบัตร และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องต่ำงๆ ของนักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน
เช่น กำรลำออก กำรพักกำรเรียน กำรโอน ย้ำย กำรเรียนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด   เป็นต้น 

(๑๑) ส่งแบบส ำรวจและรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน รวมทั้งรำยงำนกำรเรียน
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ 

(๑๒) จัดระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียนและเอกสำรอื่นๆ ตำมควำม
จ ำเป็นที่เกี่ยวกับงำนทะเบียนให้เป็นไปตำมระเบียบ 

(๑๓) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำย
เอกสำรตำมระเบียบ 

(๑๔) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 

(๑๕) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๖) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑.๘ งำนประชำสัมพันธ์ 
  ๑.๘.๑  หัวหน้ำงำน   นำยนล          โหรวิชิต    ต ำแหน่ง   คร ู

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๑(๑) – (๗) 
๑.๘.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 

๑.๘.๒.๑ นำยปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
๑.๘.๒.๒ นำงสำววำสนำ ทองปำน ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
1.8.2.3 นำยอ ำนำจ ไวยบริสุทธิ ์ต ำแหน่ง  คร ู
๑.๘.๒.4 นำยบุญยรัตน ์ โทธนะ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
1.8.2.5 นำยประสำร อิ่มอำดรู ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
๑.8.2.6 นำงสำวสทุธำทิพย ์ วัฒนศร ี ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
1.8.2.7 นำงวลัยพรรณ          ณชัรตัน์ธนเดช ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๑(๑) – (๗) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 

ข้อ ๒๑ งำนประชำสัมพนัธ์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
(๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอื่น  ๆ ให้แก่

บุคลำกรในสถำนศึกษำและบุคคลทั่วไป 
(๒) รับผิดชอบศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ของสถำนศึกษำทั้งภำยใน และภำยนอก

สถำนศึกษำ เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตำมสำย ศูนย์วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์ภำยในภำยนอก สถำนีวิทยุ และกำรสื่อสำรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริกำรข่ำวสำรของรำชกำร ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนรำชกำร 
สถำนศึกษำอื่นๆ สื่อมวลชน และประชำชน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

(๔) ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๕) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 

 
/(6) ดูแล... 
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(๖) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
นำยสรยุทธ อุ่นใจ     ต ำแหน่ง   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร  
มีหน้ำที่รับผิดชอบและก ำกับดูแลงำนในฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐(๑) – (๖) และ                     
ข้อ ๔๓(๑) - (๑๓) แบ่งออกเป็นงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 ๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ  ๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๒.๒ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ  ๒.๖ งำนส่งเสริมผลติผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
 ๒.๓ งำนควำมรว่มมือ   2.7 งำนศูนย์บ่มเพำะผูป้ระกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 ๒.๔ งำนวจิัย พัฒนำ นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ 

  ๒.๑.๑  หัวหน้ำงำน   นำงกัณคริษฐำ แสวงกิจ      ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
          มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๒(๑) – (๑๐) 
๒.๑.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ 

๒.๑.๒.1 นำงสำวนันทิยำ  กลั่นวำร ี     ต ำแหน่ง   ครพูิเศษสอน 
 ๒.๑.๒.2 นำงจิตรวด ี  บุญประเสริฐ ต ำแหน่ง   ครพูิเศษสอน 
 ๒.๑.๒.3 นำงสำวกัลยำ  นุชประเสริฐ      ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๒(๑) – (๑๐) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
ข้อ ๒๒ งำนวำงแผนและงบประมำณ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำม
นโยบำยและภำรกิจของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

(๒) จัดท ำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยและเพิ่มประเภทวิชำสำขำที่เปิด
สอนในสถำนศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตำมควำมพร้อมและ
ศักยภำพของสถำนศึกษำ 

(๓) ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ให้เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดและด ำเนินกำรเรื่องกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 

(๔) รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนก
วิชำ ส ำรวจควำมต้องกำรวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชำ และงำนต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดซื้อจัด
จ้ำง 

(๕) วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ 
(๖) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในแผนงำนและโครงกำรกำรใช้เงิน

งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ เสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

(๗) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๘) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๙) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
/2.2 งำนศูนย์ข้อมูล... 
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 ๒.๒ งำนศูนย์ขอ้มูลสำรสนเทศ  
  ๒.๒.๑  หัวหน้ำงำน   นำยสุทธลิักษณ์  ศริินันติกุล     ต ำแหน่ง  ครูผู้ชว่ย 
            มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๓(๑) – (๙)  
  ๒.๒.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 ๒.๒.๒.๑ นำงสำวธัญญำรัตน ์โรจน์ชนะพลภัทร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
 2.2.2.2 นำยบุญยรัตน ์ โทธนะ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
 ๒.2.๒.3 นำงสำวนันทิยำ    กลั่นวำรี           ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

 ๒.2.๒.4 นำงจิตรวด ี    บุญประเสริฐ      ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 
 ๒.๒.๒.5 นำงสำววิลำสิน ี ชำติสวุรรณ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๓(๑) – (๙) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๒๓ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ประมวลผล จัดเก็บรักษำ 
จัดท ำ และบริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน บุคลำกร
งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำรเรียน และข้อมูลทำงเศรษฐกิจและสังคม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสำนงำนกับแผนกวิชำและงำนต่ำงๆใน
สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพ 

(๓) พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอื่น
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่น รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพใช้ข้อมูลจำก
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

(๔) ก ำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ 
(๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๗) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๘) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.๓ งำนควำมร่วมมือ 
๒.๓.๑ หัวหน้ำงำน   นำยอภิชำติ  ประเสริฐ     ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๔(๑) – (๖) 
๒.๓.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 

๒.๓.๒.๑ นำยศรำยุทธ ทองอุทัย ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๒.๓.๒.๒ นำยศรีทอง สวนส ำรำญ ต ำแหน่ง คร ู
๒.๓.๒.3 นำยประพันธ ์ สุขำนันท ์ ต ำแหน่ง คร ู
๒.๓.๒.4 นำยธนพล ตั้งกิจสถำพร ต ำแหน่ง   ครู (พนักงำนรำชกำร) 
๒.๓.๒.5 นำงสำวหทัยชนก เกตุสำย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๔(๑) – (๖) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
 
 

/ข้อ 24 งำนควำมรว่มมอื... 
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ข้อ ๒๔ งำนควำมรว่มมอื มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
(๑) ประสำนควำมร่วมมือและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
(๒) ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วมลงทุน

เพื่อกำรศึกษำ 
(๓) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๔) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๕) ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.๔ งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๒.๔.๑  หัวหน้ำงำน   นำงสำวพรรณสุภำ   พ่อธำน ี    ต ำแหน่ง   คร ู

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๕(๑) – (๗)  
๒.๔.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

๒.๔.๒.๑ นำยธวชัชัย หิรัญพต ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
๒.๔.๒.๒ นำงสำวเกศนรนิทร์ ทองกร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
๒.๔.๒.3 นำยอินทนิล ดำวดวงน้อย ต ำแหน่ง  คร ู
๒.๔.๒.4 นำยกฤษณพงษ์ แสงแก้ว ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
๒.๔.๒.5 นำงสำวปวริศำ สิทธิกิจ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 

   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๕(๑) – (๗) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๒๕ งำนวจิัย พัฒนำ นวตักรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัยกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพและ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน 

(๒) วิเครำะห์ วิจัย และประเมินผลกำรใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรใช้
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
กับจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรจัดกำรอบรมและกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำรวบรวมและเผยแพร่ผลกำร
วิเครำะห์ วิจัย และกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำร
บริหำร และกำรพัฒนำวิชำชีพ รวมทั้งผลงำนทำงวิชำกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(๓) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๔) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๕) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๒.๕.๑  หัวหน้ำงำน  นำงนุชจรยี์ เมืองรมย์ ต ำแหน่ง  คร ู

 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๖(๑) – (๘)   
๒.๕.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

2.5.2.1 นำงสำวสรุีพร      พูลประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
2.5.2.2 นำงสำวเนตรนภำ สุนำ ต ำแหน่ง  คร ู
๒.๕.๒.3 นำยดนัย ตั้งวิริยะกูล ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
 

/2.5.2.4 หัวหน้ำ... 
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๒.๕.๒.4 หัวหน้ำแผนกวชิำทุกแผนกวิชำ                            
๒.๕.๒.5 นำงสำวหทัยชนก เกตุสำย ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๖(๑) – (๘) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 

ข้อ ๒๖ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ มีหน้ำที่ละควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรจุดหมำย

และหลักเกณฑ์ชองกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(๒) วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของถำนศึกษำเพื่อ

น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอก 

(๓) ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ แผนกวิชำ และงำนต่ำงๆ ในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำน
ประกอบกำร บุคคล องค์กรและหน่วยงำนภำยนอก ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

(๔) ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน) ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 

(๕) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๖) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๗) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๘) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

๒.๖ งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
๒.๖.๑  หัวหน้ำงำน   นำยปฐมพงศ์    จิตต์สว่ำง   ต ำแหน่ง  ครู 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๗ (๑) – (๙) 
๒.๖.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
 ๒.๖.๒.1 นำงอ ำพร        คชเสถียร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
 ๒.๖.๒.2 นำงดำรำรัตน์        พุ่มสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  
 ๒.๖.๒.3 นำยชวลติ        มุลตองคะ        ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
 ๒.๖.๒.4 นำยประดิษฐ ์        อินทร์สมัย       ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
 ๒.๖.๒.5 นำยอินทนิล        ดำวดวงน้อย     ต ำแหน่ง  คร ู
 ๒.๖.๒.6 นำยธงชัย        สำรำกูล          ต ำแหน่ง  คร ู
 ๒.๖.๒.7 นำยธนพล        ตั้งกิจสถำพร     ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
 ๒.๖.๒.8 นำยนพดล        มำลำ              ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
 ๒.๖.๒.9 นำงสำวชมพูนทุ     ไกรทอง           ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

๒.๖.๒.10 นำงสำววิลำสินี      ชำติสวุรรณ     ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๗(๑) – (๙) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย  
ข้อ ๒๗ งำนส่งเสริมผลติผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำน ส่งเสริมผลิตผล 
จัดท ำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดย่อมกำรประกอบอำชีพอิสระ   เพื่อสร้ำง
รำยได้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 

(๒) วำงแผน ด ำเนินงำน ประสำนสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กร องค์กรเอกชน
องค์กรวิชำชีพ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ เพื่อรับงำนกำรค้ำ รับจัดท ำ รับบริกำร รับจ้ำง ผลิต
เพื่อจ ำหน่ำย กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนกำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 
 

/(3) ตรวจสอบ... 
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(๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึกจัดท ำทะเบียน
ผลิตผล และจ ำหน่ำยผลิตผล 

(๔) ก ำกับ ติดตำม และจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของงำนผลิตผล กำรค้ำและธุรกิจที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ำรำยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 

(๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำงๆ รำยรับ-รำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 

(๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๗) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๘) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.7 งำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
๒.7.๑  หัวหน้ำงำน   นำยปฐมพงศ์   จิตต์สว่ำง ต ำแหน่ง  ครู 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒8 (๑) – (8) 
๒.7.2  เจ้ำหน้ำทีง่ำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 ๒.7.2.๑ นำยสมควร  รุ่งเรือง  ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำร 
 2.7.2.2 นำยประดิษฐ์  อินทร์สมัย ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร 
 ๒.7.2.3 นำงพรภรรณ  ประยงค์หอม ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

๒.7.2.4 นำงสำวปวริศำ   สิทธิกิจ  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒8(๑) – (8) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
ข้อ ๒๗ งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อกำรศกึษำ มีหน้ำที่ละควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(1) ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะฯ ประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 

(2) ด ำเนินกำรบ่มเพำะกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนประสำนงำนในกำรจัดหำที่ปรึกษำธุรกิจ ที่
ปรึกษำบัญชีให้แกกลุ่มเป้ำหมำย 

(3) ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อหำแหล่งเงินทุนสนับสนุน
กลุ่มเป้ำหมำย 

(4) ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม 
(5) รับผิดชอบอำคำรสถำนที่  วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในศูนย์บ่มเพำะ

ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
(6) ด ำเนินกำรดูแลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเงินรำยได้ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบทำง

รำชกำร และที่คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
(7) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
(8) งำนอื่นๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย 

 ๓. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ  
นำยพีระพงษ์ เผือกเหลือง  ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
มีหน้ำที่รับผิดชอบและก ำกับดูแลงำนในฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑(๑) – (๖) และ  
ข้อ ๔๓(๑) - (๑๓) แบ่งออกเป็นงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 
/3.1 งำนกิจกรรม... 
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  ๓.๑ งำนกจิกรรมนักเรียนนักศึกษำ   ๓.๔ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
  ๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ    ๓.๕ งำนสวสัดิกำรนักเรยีนนักศึกษำ 
  ๓.๓ งำนปกครอง    ๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
 ๓.๑ งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
  ๓.๑.๑  หัวหน้ำงำน   นำยปรรณวัฒน์  ทองสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๙(๑) – (๑๒) 
  ๓.๑.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
   3.1.2.1 นำงสิฎ์ระสำ  บุญข ำ  ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   3.1.2.2 นำงนิติกำญจน ์  วุฒิภัทรกิจโรจน ์ ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   3.1.2.3 นำงสำววำสนำ  ทองปำน ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   3.1.2.4 นำงสำวรุ่งอรณุ  ประจักจิตร ์ ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   3.1.2.5 นำยประดิษฐ ์  อินทร์สมัย ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำร 
   3.1.2.6 นำยกฤษณะพนัธ์  พลำยบัว ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำร 
   3.1.2.7 นำงสำวต้องตำ   พงษ์อัคคศิรำ ต ำแหน่ง   คร ู 
   3.1.2.8 นำงสำวเนตรนภำ สุนำ  ต ำแหน่ง  คร ู
   3.1.2.9 นำยธงชัย  สำรำกูล  ต ำแหน่ง   คร ู
   3.1.2.10 ว่ำที่ร้อยตรีธ ำรงค ์ ถำวรกำร ต ำแหน่ง  คร ู
   3.1.2.11 นำยอธพิงศ ์  วงศ์กววีิทย ์ ต ำแหน่ง  คร ู
   3.1.2.12 นำงสำววรรณวิภำ สมมำก  ต ำแหน่ง  คร ู
   3.1.2.13 นำยอ ำนำจ  ไวยบริสุทธิ ์ ต ำแหน่ง  คร ู
   3.1.2.14 นำงสำวพัชรวรรณ สมศร ี  ต ำแหน่ง   คร ู
   3.1.2.15 นำงสำวพัชรนิทร์ ผึง่ผำย  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.16 ว่ำที่ร้อยตรีศริิพงษ ์ แพร่ศิรพิุฒิพงศ ์ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.17 นำงสำวกรรณภรรท  ประสงค์ทรัพย ์ ต ำแหน่ง   ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.18 ว่ำที่ร้อยตรีฐติิพงษ ์ วุฒิพงศ ์ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.19 นำยทัศนัย  สมบุญโต ต ำแหน่ง   ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.20 นำงสำวธัญญธร ผิวผ่อง  ต ำแหน่ง   ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.21 นำยชยำกร  แสงจินดำ ต ำแหน่ง   ครผูู้ช่วย 
   3.1.2.22 นำงสำวประภำวรินทร ์ธรรมสำยทอง ต ำแหน่ง   คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
   3.1.2.23 นำยดนัย  ตั้งวิริยะกูล ต ำแหน่ง   คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
   3.1.2.24 นำงสำวจิรำพร ชื่นสุข  ต ำแหน่ง   ครพูิเศษสอน 
   3.1.2.25 นำงสำวอังคณำ จันเทศ  ต ำแหน่ง   ครพูิเศษสอน 
   3.1.2.26 นำยประกิต  แจ้งกระจ่ำง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
   3.1.2.27 นำงสำวกัญญลักษณ์ โรจน์ชนะกฤษฏ ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
   3.1.2.28 นำงสำวชนำภำ ถำวรสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๒๙(๑) – (๑๒) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๒๙ งำนกจิกรรมนักเรียนนักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่ำงๆ ขึ้นภำยในสถำนศึกษำ 
(๒) ด ำเนินกำรจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชีพต่ำงๆ ขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น  องค์กำร 

 
/เกษตรกร... 



- 15 - 

เกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
(อ.ก.ท.) องค์กำรช่ำงเทคนิคในอนำคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์กำรนักคหกรรมศำสตร์ในอนำคตแห่งประเทศไทย 
(อ.ค.ท.) องค์กำรนักธุรกิจในอนำคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์กำรช่ำงศิลปหัตถกรรมในอนำคตแห่งประเทศไทย 
(อ.ศ.ท.) หรือองค์กำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(๓) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถำนศึกษำ สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่ำงๆ ในวันส ำคัญ
ของชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักเรียนนักศึกษำ
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 

(๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร 
(๖) ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและศิลปวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ 
(๗) ควบคุมและด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง 
(๘) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๙) สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศึกษำ 
(๑๐) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๑) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ 
๓.๒.๑  หัวหน้ำงำน   นำยอธพิงศ์  วงศ์กววีิทย ์ ต ำแหน่ง  คร ู

   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๐(๑) – (๙) 
  ๓.๒.2  เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 

3.2.2.1 นำยเภตรำ คงสะอำด ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.2.2.2 นำยวรรณชัย พรหมรำช ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.2.2.3 นำงอ ำพร คชเสถียร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.2.2.4 นำงดำรำรัตน์ พุ่มสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.2.2.5 นำงวิภำรัตน ์ พุกเงิน ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.2.2.6 นำงสำวธัญญำรัตน ์ โรจน์ชนะพลภัทร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.2.2.7 นำยปิต ิ นุชประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.2.2.8 นำงสำวจิรำภรณ์ กอนวงษ์ ต ำแหน่ง  คร ู
3.2.2.9 นำงส.สุศิวล ี นิลเล็ก ต ำแหน่ง  คร ู
3.2.2.10 นำงกรรณิกำ ดำวดวงน้อย ต ำแหน่ง  คร ู
3.2.2.11 นำยทัศนัย สมบุญโต ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.12 นำยรุ่งโรจน ์ อินจีน ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.13 นำยเกียรตชิยั ศรีดอนไผ ่ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.14 นำยสิทธกิร นำเจริญ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.15 นำงสำวธัญญธร ผิวผ่อง ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.16 นำยผไท ภักดีสุวรรณ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.17 นำยชยำกร แสงจินดำ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
 

/3.2.2.18 นำงพรภรรณ... 
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3.2.2.18 นำงพรภรรณ ประยงค์หอม ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.2.2.19 นำงสำวรววีรรณ แสงเสือ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.20 นำงสำวอรพรรณ สุขประสิทธิ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.21 นำงสำวภำสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.22 นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.23 นำยศิวัช โหงวเจริญพร ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.24 นำงสำวอภิญญำ สัมฤทธิ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.25 นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.26 นำงสำวภัทรน์รินทร์  ปั้นสกุล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 

   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๐(๑) – (๙) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๐ งำนครูที่ปรึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ 
(๒) ควบคุม ดูแล ส่งเสริม กำรจัดท ำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียนและ

พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษำ 
(๓) ส่งเสริม ประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักเรียน นักศึกษำเกี่ยวกับกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
(๔) ส่งเสริม ประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยวิชำ

ในกำรลงทะเบียนเรียนให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษำในกำรลงทะเบียนรำยวิชำ กำรลงทะเบียนเทียบโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์ กำรขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรำยวิชำ กำรขอพักกำรเรียน กำรโอนย้ำย กำรลำออก กำรขอผ่อน
ผัน  ห รือยก เว้นกำรช ำระ เงินค่ ำล งทะ เบี ยน รำยวิ ช ำ  ติ ด ตำม  แนะน ำ  ให้ ค ำปรึกษ ำเกี่ ย วกั บก ำร เรี ยน  
กำรค ำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษำ 

(๕) ประสำนกับครู แผนกวิชำ และงำนที่ เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของนักเรียน
นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ 

(๖) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรประเมินและ 
น ำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

(๗) จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนเป็นข้อมูลในกำรใช้เครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่
ปรึกษำ เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข้ัน 

(๘) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๙) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓.๓ งำนปกครอง  
๓.๓.๑  หัวหน้ำงำน  นำยพิพัฒน์    ทุกข์สูญ ต ำแหน่ง    ครูพิเศษสอน 

   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๑(๑) – (๑๑) 
  ๓.๓.2  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 

3.3.2.1 นำงสำวสุภำพร โตเรืองศร ี ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.3.2.2 นำงนิติกำญจน ์ วุฒิภัทรกิจโรจน ์ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.3.2.3 นำยอภิวัฒน ์ วงค์แป้น ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.3.2.4 นำงสำวรุ่งอรณุ ประจักจิตร ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.3.2.5 นำยประสำน ปิ่นทอง ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.3.2.6 นำยอภิชำต ิ ประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
 

/3.3.2.7 นำยประดิษฐ.์.. 
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3.3.2.7 นำยประดิษฐ ์ อินสมัย ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.3.2.8 นำงสำวอุบลรตัน์ แก้วชัยเจริญกิจ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.3.2.9 นำยนล โหรวิชิต ต ำแหน่ง  คร ู
3.3.2.10 นำยปฐมพงศ ์ จิตต์สว่ำง ต ำแหน่ง  คร ู
3.3.2.11 นำงสำวพรรณสุภำ พ่อธำน ี ต ำแหน่ง  คร ู
3.3.2.12 นำยชัยรตัน ์ พิมมี ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.3.2.13 นำงสำวพัชรนิทร์ ผึ่งผำย ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.3.2.14 นำยผไท ภักดีสุวรรณ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.3.2.15 นำยทัศนัย สมบุญโต ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.3.2.16 นำยเกียรตชิยั ศรีดอนไผ ่ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.3.2.17 นำยสุทธิลกัษณ์ ศิรินันติกุล ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.3.2.18 นำยธนพล ตั้งกิจสถำพร ต ำแหน่ง  คร ู(พนกังำนรำชกำร) 
3.3.2.19 นำยวรศักดิ ์ หวลระลึก ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.3.2.20 นำยนพดล มำลำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.3.2.21 นำงสำวสุพรรษำ จ ำเนียรกำล ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.3.2.22 นำยประกิต แจ้งกระจ่ำง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.3.2.23 นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.24 นำยศิวัช โหงวเจริญพร ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.2.2.25 นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.3.2.26 นำงน้อมจิตร อมศิร ิ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
3.3.2.27 นำยประสิทธไิชย แม้นจิตร ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
3.3.2.28 นำยวงศกร อึ้งสกุล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๑(๑) – (๑๑) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 

  ข้อ ๓๑ งำนปกครอง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตำมที่

ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ประสำนงำนกั บครูที่ ป รึ กษ ำ  แผนกวิ ช ำและหั วหน้ ำ งำน ในกำรแก้ ปั ญ หำ 

ของนักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ 
(๓) ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษ ำและ

เจ้ำหน้ำที่ จำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤติของนักเรียน นักศึกษำ 
(๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครอง เพื่อพิจำรณำกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ 
(๕) พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ และพิจำรณำ

เสนอควำมเห็นในกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ 
(๖) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ

เพื่ อป้ อ งกั นและปรำบปรำมยำเสพ ติ ด  ป้ อ งกั น และแก้ ปัญ หำกำรทะ เลำะวิ วำท  กำรก่ อควำม ไม่ ส งบ 
ในสถำนศึกษำ 

(๗) จัดท ำระเบียนนักเรียน นักศึกษำที่ได้รับกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและ
ลงโทษ กรณีกระท ำควำมผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
 
 

/(8) สรุปผล... 
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(๘) สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

(๙) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๐) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๑) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓.๔ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
  ๓.๔.๑  หัวหน้ำงำน  นำงสำวเนตรนภำ สุนำ   ต ำแหน่ง  คร ู
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๒(๑) – (๑๒) 
  ๓.๔.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

3.4.2.1 นำงสิฎ์ระสำ บุญข ำ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.4.2.2 นำยรักชำต ิ เถ่ือนบุญ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.4.2.3 นำยอภิวัฒน ์ วงค์แป้น ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.4.2.4 นำยประดิษฐ ์ อินทร์สมัย ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.4.2.5 นำยอธพิงศ ์ วงศ์กววีิทย ์ ต ำแหน่ง  คร ู
3.4.2.6 นำยอินทนิล ดำวดวงน้อย ต ำแหน่ง  คร ู
3.4.2.7 นำงพชรมน ซื่อตรง ต ำแหน่ง  คร ู
3.4.2.8 นำงสำวพรรณสุภำ พ่อธำน ี ต ำแหน่ง  คร ู
3.4.2.9 นำยบุญยรัตน ์ โทธนะ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.10 นำยกฤษณพงษ์ แสงแก้ว ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.11 นำยทัศนัย สมบุญโต ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.12 นำยสิทธกิร นำเจริญ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.13 นำยสมเกียรติ วงษ์ขันธ์ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.14 นำยชยำกร แสงจินดำ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.15 นำงสำวปิยำ จูประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.4.2.16 นำงสำวสุนิสำ พุตพันมำต ต ำแหน่ง  คร ู(พนกังำนรำชกำร) 
3.4.2.17 นำงจิตรวด ี บุญประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.18 นำงสำวนิศำชล บุญสม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.19 นำงสำวภำสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.20 นำยอำนันท ์ คณำวงศ ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.21 นำงสำวฤทัยชนก กรุดทอง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.22 นำงสำวรววีรรณ แสงเสือ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.23 นำยวชริวิทย ์ นำคขันทอง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.24 นำงสำวอังคนำ จันเทศ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.25 นำงสำวธิดำ ศรีนัครำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.4.2.26 นำงสำวเพลนิพิศ โต๊ะแสงแก้ว ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 

   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๒(๑) – (๑๒) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๒ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน มหีน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้

(๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
กำรเรียนกำรสอน ควำมประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
 

/(2) จัดท ำ... 
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(๒) จัดท ำคู่มือนักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
(๓) ด ำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและกำรประกอบ

อำชีพ 
(๔) บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวอำชีพ และจัดหำงำนแก่นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรม 
(๕) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำร เพื่อจัดหำงำนให้แก่นักเรียน

นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
(๖) สร้ำงระบบเครือข่ำย กำรแนะแนวอำชีพร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐเอกชน 

และชุมชน 
(๗) ด ำเนินกำรแนะแนวอำชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอำชีพ ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ 
(๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

โดยติดตำมกำรมีงำนท ำ กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ และกำรจัดท ำรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๙) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๑๐) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๑) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓.๕ งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
  ๓.๕.๑  หัวหน้ำงำน    นำงสำวเขมนัษฐ์ภรณ์  เหมือนแก้ว     ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๓(๑) – (๑๐) 
  ๓.๕.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 

3.5.2.1 นำงดำรำรัตน์ พุ่มสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.5.2.2 นำยส ำรำญ เนียมมะณี ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.5.2.3 นำยวรรณชัย พรหมรำช ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.5.2.4 นำงสรรัตน ์ ปรีชำโชต ิ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.5.2.5 นำยณันท์ชยธรณ ์ ฉัตรสุวรรณ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.5.2.6 นำงสำวบุษกร มำลำ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.5.2.7 นำงสำวจิรำภรณ์ กอนวงษ์ ต ำแหน่ง  คร ู
3.5.2.8 นำยศรีทอง สวนส ำรำญ ต ำแหน่ง  คร ู
3.5.2.9 นำงสำวนุชจรยี์ เมืองรมย์ ต ำแหน่ง  คร ู
3.5.2.10 ว่ำที่ร้อยตรีศริิพงษ ์ แพร่วุฒิพงศ ์ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.5.2.11 นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย ์ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.5.2.12 นำยทัศนยั สมบุญโต ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.5.2.13 นำงสำวปยิำ จูประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.5.2.14 นำงสำวนงลักษณ์ ศรีเสวตร ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.5.2.15 นำงสำวสุพิชญำ เผ่ำจินดำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.5.2.16 นำงสำวจิรำพร ชื่นสุข ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.5.2.17 นำยวชริวิทย ์ นำคขันทอง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.5.2.18 นำงสำวอภิญญำ สัมฤทธิ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.5.2.19 นำงสำวอรพรรณ สุขประสิทธิ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
 

/3.5.2.20 นำงสำว... 
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3.5.2.20 นำงสำวนันทิยำ กลั่นวำร ี ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.5.2.21 นำงสำววิมลพรรณ ลิ้มประเสริฐ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที ่   

   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๓(๑) – (๑๐) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๓ งำนสวัสดิกำรนกัเรียน นักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิกำรและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ภำยในสถำนศึกษำ เช่น 
ร้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำรท ำบัตรประกันสุขภำพ กำรท ำประกันอุบัติเหตุ กำรท ำใบอนุญำตขับขี่ กำรขอให้สิทธิลดค่ำโดยสำร
และยำนพำหนะต่ำงๆ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และตรวจหำสำรเสพติด ของนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

(๒) จัดหำเครื่ อ งมื อและเวชภัณ ฑ์  เพื่ อปฐมพยำบำลและกำรให้บริกำรสุขภำพ 
แก่นักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรทำงสุขภำพแก่นักเรียน นักศึกษำผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม และบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

(๔) ให้ค ำปรึกษำและท ำหน้ำที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพสิ่งเสพ
ติดและโรคภัยร้ำยแรงต่ำงๆ ทั้งกำรป้องกันและรักษำ 

(๕) จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบ 

(๖) จัดโรงอำหำร วำงแผน จัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำรและกำรให้กำร
บริกำรแก่นักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรที่ดี 

(๗) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 

(๘) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๙) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน  
  ๓.๖.๑  หัวหน้ำงำน  นำยประพนัธ์ สุขำนันท ์ ต ำแหน่ง  คร ู 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๔(๑) – (๑๒) 
  ๓.๖.2  เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

3.6.3.1 นำงสำวสุภำพร โตเรืองศร ี ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.6.2.2 นำยชวลติ มุลตองคะ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.6.2.3 นำงจีรพันธ ์ ล้อเหล็กเพ็ชร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.6.2.4 นำงกัณคริษฐำ แสวงกิจ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.6.2.5 นำยนพอนนต ์ อัควินเจริญกิจ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
3.6.2.6 นำยเมธี จันทร์เพ็ญมงคล ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.6.2.7 นำยประดิษฐ ์ อินสมัย ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
3.6.2.8 นำยชัยวัฒน ์ ศรสงครำม ต ำแหน่ง  คร ู
3.6.2.9 นำยอ ำนำจ ไวยบริสุทธิ ์ ต ำแหน่ง  คร ู
3.6.2.10 นำยธงชัย สำรำกุล ต ำแหน่ง  คร ู
3.6.2.11 นำยผไท ภักดีสุวรรณ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.12 ว่ำที่ร้อยตรีฐติิพงษ ์ วุฒิพงศ ์ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
 

   /3.6.2.13 นำยทัศนัย... 
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3.6.2.13 นำยทัศนัย สมบุญโต ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.14 นำยรุ่งโรจน ์ อินจีน ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.15 นำยเกียรตชิยั ศรีดอนไผ ่ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.16 นำยก้องณพฒัน์ รุ่งเรืองจินดำ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.17 นำยชยำกร แสงจินดำ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.18 นำยสุทธิลกัษณ์ ศิรินันติกุล ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
3.6.2.19 นำยธนพล ตั้งกิจสถำพร ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
3.6.2.20 นำยเกษมศักดิ์ อินทรเทวำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.6.2.21 นำยนพดล มำลำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.6.2.22 นำยวชริวิทย ์ นำคขันทอง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
3.6.2.23 นำงน้อมจิตร อมศิร ิ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที ่  

   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๔(๑) – (๑๒) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๔ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำ และงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

(๒) ด ำเนินกำรโครงกำรตำมพระรำชด ำริ เช่น โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพในโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนหรือโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

(๓) ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น
โครงกำรพัฒนำอำชีพแบบบูรนำกำรเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและ ๑๐๘ อำชีพ เป็นต้น 

(๔) ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและ
หน่วยงำนอื่นๆ  

(๕) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตำมนโยบำย
เช่น โครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน โครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรอำชีวะบริกำร และโครงกำร
ช่วยเหลือให้บริกำรอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

(๖) เผยแพร่องค์ควำมรู้ ทักษะวิชำชีพแก่ประชำชน เพื่อกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพ 
(๗) ด ำเนินงำน ประสำนงำน ป้องกัน และปรำบปรำม สำรเสพติด งำนแก้ปัญหำ ป้องกันโรค

เอดส์ งำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง 
(๘) ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ตลอดจนข่ำวสำรและเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ

ให้แก่ประชำชนผู้สนใจโดยผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ 
(๙) ติดตำมกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในกำรให้

ค ำแนะน ำในกำรประกอบอำชีพแก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
(๑๐) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๑) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  
นำยวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย    ต ำแหน่ง   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
มีหน้ำที่รับผิดชอบและก ำกับดูแลงำนและแผนกวิชำในฝ่ำยวิชำกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๒(๑) – (๖) และข้อ ๔๓(๑) - (๑๓) แบ่ง
ออกเป็นแผนกและงำนดังนี้ 

 
/4.1 แผนกวิชำ... 
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  ๔.๑ แผนกวิชำ     ๔.๕ งำนอำชีวศกึษำระบบทวิภำคี 
  ๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  ๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
  ๔.๓ งำนวดัผลและประเมินผล   4.7 งำนศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ  
  ๔.๔ งำนวทิยบริกำรและห้องสมุด                  และกำรสื่อสำร (ICT) 
        4.8  งำนศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง 

๔.๑ แผนกวิชำ  ประกอบด้วย  ๑9  แผนกวิชำ 
  ๔.๑.๑ แผนกวิชำชำ่งยนต์    ๔.๑.๑1 แผนกวชิำคหกรรมศำสตร์ 
  ๔.๑.๒ แผนกวิชำชำ่งกลโรงงำน   ๔.๑.๑2 แผนกวชิำอำหำรและโภชนำกำร 
  ๔.๑.๓ แผนกวิชำชำ่งเชื่อมและโลหะแผ่น  ๔.๑.๑3 แผนกวชิำแฟชัน่และสิ่งทอ 
  ๔.๑.๔ แผนกวิชำเขียนแบบเครื่องกล  ๔.๑.๑4 แผนกวชิำกำรบญัชี 
  ๔.๑.๕ แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส ์   ๔.๑.๑5 แผนกวชิำกำรขำยและกำรตลำด 
  ๔.๑.๖ แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๔.๑.๑6 แผนกวชิำธรุกิจค้ำปลีก 
  ๔.๑.๗ แผนกวิชำแมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ๔.๑.๑7 แผนกวชิำกำรจดักำรส ำนักงำน 
  ๔.๑.๘ แผนกวิชำชำ่งไฟฟ้ำ   ๔.๑.๑8 แผนกวชิำคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
  ๔.๑.๙ แผนกวิชำชำ่งก่อสร้ำง   ๔.๑.๑9 แผนกวชิำสำมญั-สัมพันธ ์ 
                     ๔.๑.10 แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 

  ๔.๑.๑ แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
   ๔.๑.๑.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำยอ ำนำจ  ไวยบริสุทธิ์   ต ำแหน่ง  คร ู

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๑.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยเภตรำ คงสอำด  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยปรีชำ เจียงจันทร ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๓) นำยธวัชชัย หิรัญพต   ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๔) นำยอภิชำต ิ     ประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๕) นำยกฤษณะพันธุ ์ พลำยบัว ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๖) นำยปิติ นุชประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๗) นำยศรีทอง สวนส ำรำญ ต ำแหน่ง  คร ู 
(๘) นำยประพันธ์    สุขำนันท ์ ต ำแหน่ง  คร ู
(๙) นำยกฤษณพงษ์ แสงแก้ว ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๑๐) ว่ำทีร่้อยตรีศิรพิงษ์     แพร่ศริิพุฒิพงศ ์ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
(๑๑) นำยธนพล          ตั้งกิจสถำพร  ต ำแหน่ง  ครู (พนักงำนรำชกำร) 

   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
  ๔.๑.๒ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน 
   ๔.๑.๒.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำยสมชำย   สูญสิ้นภัย  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๒.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยอภิวัฒน์ วงค์แป้น ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยศรำยุทธ ทองอุทัย ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๓) นำยนพอนนต ์ อัศวินเจริญกิจ ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
(๔) นำยปรรณวัฒน ์ ทองสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  

/(5) ว่ำที่ร้อยตรี... 
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(๕) ว่ำทีร่้อยตรีฐิตพิงษ์ วุฒิพงษ ์ ต ำแหน่ง ครูผู้ชว่ย 
(๖) นำงสำวกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย ์ ต ำแหน่ง  ครูผูช้่วย 
(๗) นำยพิพัฒน ์ ทุกข์สูญ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๘) นำยอำนันท ์ คณำวงษ ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๙)  นำงสำวพรรณิภำ          วิเศษด ี      ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๓ แผนกวิชำช่ำงเช่ือมและโลหะแผ่น 
   ๔.๑.๓.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำยวรรณชัย พรหมรำช ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๓.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยประดิษฐ์     อินทร์สมัย   ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๒)  นำยทัศนัย สมบุญโต ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 

    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๔ แผนกวิชำเขียนแบบเครื่องกล 
   ๔.๑.๔.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำงสำวศริิวรรณ  มรรคผล  ต ำแหน่ง  ครูเชี่ยวชำญ 
      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๔.๒  ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยผไท ภักดีสุวรรณ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๒) นำงสำวรวีวรรณ   แสงเสือ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๓) นำยวชิรวิทย ์ นำคขันทอง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๔) นำงสำวจริำพร ชื่นสุข ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๕) นำยประกิต แจ้งกระจ่ำง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
  ๔.๑.๕ แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๑.๕.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำยทศพร เกตุแก้ว ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๕.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยชนะรัตน ์ สุมำลัย ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยอภิชัย คล้ ำปลอด ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๓) นำยนล โหรวิชิต ต ำแหน่ง  คร ู
(๔) นำยชัยวัฒน ์ ศรสงครำม ต ำแหน่ง  คร ู
(๕) นำยก้องณพัฒน ์ รุ่งเรืองจินดำ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๖) นำงสำวธัญญธร ผิวผ่อง ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๗) นำยสิทธิกร นำเจริญ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๘) นำยดนัย ตั้งวิริยะกูล ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
(๙) นำงสำวฤทัยชนก กรุดทอง  ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

(๑๐) นำงสำวชมพูนุท ไกรทอง ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๑๑) นำงสำวนงลักษณ ์       ศรีเสวตร ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๑๒) นำงสำวสพุิชญำ เผ่ำจินดำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

/มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
  ๔.๑.๖ แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ๔.๑.๖.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำยบุญยรตัน ์ โทธนะ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘)  
   ๔.๑.๖.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำงวิภำรัตน ์ พุกเงิน ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำงสำวรุ่งอรุณ ประจักจิตร ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  
(๓) นำยปรเมศร์  ผ่องศิร ิ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
๔.๑.7 แผนกวิชำแมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

   ๔.๑.7.๑ หวัหน้ำแผนกวชิำ นำยปิติกร  ข ำอ่อน   ต ำแหน่ง   ครูเชี่ยวชำญ 
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.7.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยสมเกียรต ิ วงษ์ขันธ์ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
  ๔.๑.8 แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
   ๔.๑.8.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำยรักชำต ิ เถ่ือนบุญ   ต ำแหน่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.8.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยส ำรำญ     เนียมมะณี ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยสมควร รุ่งเรือง ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๓) นำยประสำน   ปิ่นทอง ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร  
(๔) นำยเมธ ี จันทร์เพ็ญมงคล ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  
(๕) นำยอินทนิล ดำวดวงน้อย ต ำแหน่ง  คร ู
(๖) ว่ำทีร่้อยตรีธ ำรงค ์ ถำวรกำร ต ำแหน่ง  คร ู
(๗) นำยเกียรติชัย ศรีดอนไผ ่ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๘) นำยรุ่งโรจน์ อินจีน ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๙) นำยประสำร อิ่มอำดรู ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

(๑๐) นำยศิวัช โหงวเจริญพร ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.9 แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
   ๔.๑.9.๑ หวัหน้ำแผนกวชิำ  นำยชวลิต มุลตองคะ ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.9.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยศักดิ์สิทธิ์    บุญรังศรี    ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยวรศักดิ ์ หวลระลึก ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๓) นำงสำวอภิญญำ  สัมฤทธิ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๔) นำงสำวอังคณำ จันเทศ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
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  ๔.๑.10 แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
   ๔.๑.10.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำงสำวบุษกร  มำลำ    ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร 
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

๔.๑.10.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 
(๑) นำยชยำกร แสงจินดำ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๒) นำยนพดล มำลำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๓) นำงสำวธดิำ ศรีนัครำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
  ๔.๑.๑1 แผนกวิชำคหกรรมศำสตร ์
   ๔.๑.๑1.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำ  นำงสำววรรณวิภำ  สมมำก  ต ำแหน่ง   คร ู
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๑1.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำงอ ำพร คชเสถียร    ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำงสำวปิยำ จูประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๓) นำงสำวสพุรรษำ จ ำเนียรกำล ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๔) นำยเกษมศักดิ ์ กลิ่นเทวำ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
  ๔.๑.๑2 แผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร 
   ๔.๑.๑2.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ  นำงสำวอุบลรัตน ์ แก้วชัยเจริญกิจ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๑2.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำยธงชัย สำรำกูล   ต ำแหน่ง  คร ู 
(๒) นำงสำวสุนิสำ พุตพันมำต   ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
(๓) นำงสำวอรพรรณ สุขประสิทธิ์     ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๑3 แผนกวิชำกำรบัญชี 
   ๔.๑.๑3.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ นำงจีรพันธ ์ ล้อเหล็กเพชร  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๑3.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำงนิติกำญจน ์       วุฒิภัทรกิจโรจน ์ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำงสำวโสพิศม ์ ประยูรหงษ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๓) นำงพชรมน ซื่อตรง ต ำแหน่ง  คร ู
(๔) นำงสำวจริำภรณ์ กอนวงษ์ ต ำแหน่ง  คร ู
(๕) นำงสำวพัชรินทร ์ ผึ่งผำย ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๖) นำงสำวภำสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๑4 แผนกวิชำกำรตลำด 
   ๔.๑.๑4.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ นำงสรรตัน์  ปรชีำโชต ิต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
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   ๔.๑.๑4.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 
(๑) นำงกัณคริษฐำ แสวงกิจ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยปฐมพงศ์       จิตต์สว่ำง ต ำแหน่ง  คร ู
(๓) นำงส.สุศิวล ี นิลเล็ก ต ำแหน่ง  คร ู
(๔) นำงสำวนันทิยำ กลั่นวำร ี ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
(๕) นำงจิตรวด ี บุญประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

      มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๑5 แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีก 
๔.๑.๑5.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ นำงสำวประภำวรินทร์  ธรรมสำยทอง ต ำแหน่ง  ครู (พนักงำนรำชกำร) 

        มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘)  
   ๔.๑.๑5.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำงพรภรรณ ประยงค์หอม ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
(๒) นำงสำวนิศำชล บุญสม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

        มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘)  

  ๔.๑.๑6 แผนกวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 
   ๔.๑.๑6.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ นำงสิฎ์ระสำ    บุญข ำ ต ำแหน่ง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๑6.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำงสำวสุภำพร    โตเรืองศร ี ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำงดำรำรตัน์     พุ่มสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  

       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๑7 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ๔.๑.๑7.๑ หวัหน้ำแผนกวิชำ นำงสำวกัญญ์ภัคญำ อินนุรักษ ์ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
   ๔.๑.๑7.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 

(๑) นำงสำวธัญญำรตัน ์ โรจน์ชนะพลภัทร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำยณันท์ชยธรณ ์ ฉัตรสุวรรณ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๓) นำยอธิพงศ ์ วงศ์กววีิทย ์ ต ำแหน่ง  คร ู
(๔) นำงนุชจรีย ์ เมืองรมย์ ต ำแหน่ง  คร ู
(๕) นำงกรรณิกำ ดำวดวงน้อย ต ำแหน่ง  คร ู
(๖) นำงสำวพรรณสุภำ พ่อธำน ี ต ำแหน่ง  คร ู
(๗) นำยสุทธิลักษณ ์ ศิรินันติกุล ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 

       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 

  ๔.๑.๑8 แผนกวิชำสำมญั-สัมพันธ์ 
   ๔.๑.๑8.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำ นำงสำววำสนำ  ทองปำน ต ำแหน่ง ครชู ำนำญกำรพิเศษ  
       มีหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘) 
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   ๔.๑.๑8.๒ ครูประจ ำแผนกวิชำ 
      (๑) กลุ่มวิชำภำษำไทย 

(๑) นำงสำวสรุีพร  พูลประเสริฐ  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  
(๒) นำงสำวเนตรนภำ สุนำ ต ำแหน่ง  คร ู 

                                          (๒) กลุ่มวิชำสังคม 
(๑) นำงสำวเกศนรินทร์   ทองกร ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 

       (๓) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร ์
(๑) นำงสมส่ง พูลผล ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๒) นำยชัยรัตน ์ พิมมี ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย  
(๓) นำงสำวปวำรี    หวลระลึก ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

      (๔) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร ์
(๑) นำงจันทพร วรยิ่งยง   ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำงสำวต้องตำ   พงษ์อัคคศิรำ   ต ำแหน่ง  คร ู
(๓) นำยธิต ิ วงศ์อนันต์ศักดิ ์ต ำแหน่ง  คร ู 
(๔) นำงสำวพัชรวรรณ   สมศรี        ต ำแหน่ง  คร ู
(๕) นำงสำวอรพรรณ ส่งเสริม   ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

     (5) กลุ่มวชิำภำษำอังกฤษ 
(๑) นำงสำวนิตยำ   พงษ์เพ็ชร์  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
(๒) นำงสำวเขมนัษฐ์ภรณ์   เหมือนแก้ว ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
(๓) นำงสำวพิชญนันท ์ ไชยโรจน ์ ต ำแหน่ง  คร ู
(๔) นำงสำวกฤติญำ สิทธินำม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

     (6) กลุ่มวิชำพลศึกษำ 
(๑) นำยอุเทน พร้อมมูล ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และข้อ ๔๕(๑) – (๘)   

  ๔.๑.19 เจ้ำหน้ำที่งำนวิชำกำร 
            ๔.๑.19.1 นำงสำวศุภนำรี        ประยูรหงษ ์ ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๕(๑) – (๑๓) และตำมที่รองฝ่ำยวิชำกำรมอบหมำย  
ข้อ ๓๕ แผนกวิชำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(๑) กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือก จัด
ตำรำงสอนรวมและตำรำงสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชำ 

(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำร
เรียนกำรสอน กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัยในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบแบบแผน
ของทำงรำชกำร 

(๓) วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกของแผนกวิชำ เพื่อ
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้ 

(๔) จัดหำดูแลรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชองแผนกวิชำให้ใช้งำนได้
ปกติ และมีเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

/(5) สนับสนุน... 
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(๕) สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์กำรใช้
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน กำรเขียนต ำรำ เอกสำร และใบช่วยสอนต่ำงๆ 

(๖) ติดตำมและแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำโครงกำรฝึก โครงกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู ใบ
งำนตลอดจนแฟ้มสะสมงำน โดยบูรนำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน         

(๗) ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำ และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบงำน 
(๘) ควบคุมดูแลและพัฒนำส ำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ให้สะอำดเรียบร้อยทันสมัย

อยู่เสมอ 
(๙) ปกครองดูแลบุคลำกรและพัฒนำก ำลังคนในแผนกวิชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ

แบบแผนของทำงรำชกำร และเสนอควำมดีควำมชอบของบุคลำกรในแผนกวิชำ 
(๑๐) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ งภำยในและภำยนอก

สถำนศึกษำ 
(๑๑) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
(๑๒) ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

               ข้อ ๔๔ ครูผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   ส่งเสริมการเรียนรู้  
พัฒนาผู้เรียน   ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม  และพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัระบบการดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

ข้อ ๔๕ ครู มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้พัฒนำ
ผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลใน
ชุมชน และสถำนประกอบกำรเพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำนวิชำกำรและด้ำนวิชำชีพ และปฏิบัติหน้ำที่
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

(๑) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

(๒) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
(๔) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจดัระบบกำรดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน 
(๕) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถำนประกอบกำร เพื่อ

ร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ 
(๖) ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(๗) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนเพื่อน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำร

สอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผูบ้ังคับบัญชำมอบหมำย 

 
/4.2 งำนพัฒนำ... 
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๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
  ๔.๒.๑  หัวหน้ำงำน  นำงสมส่ง  พูลผล   ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๖(๑) – (๑๔) 
  ๔.๒.2  เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
   4.2.2.1 นำงสำววำสนำ  ทองปำน ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   4.2.2.2 นำยประพันธ ์  สุขำนันท ์ ต ำแหน่ง  คร ู
   ๔.๒.2.3 นำยกฤษณพงษ์  แสงแก้ว  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   4.2.2.4 นำยชัยรตัน ์  พิมมี  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   ๔.๒.2.5 นำยธนพล  ตั้งกิจสถำพร ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
   4.2.2.6 นำงสำวกฤติญำ  สิทธินำม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
   ๔.๒.2.7 นำงสำวชลิตตำ   หนูกระจ่ำง ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำร 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๖(๑) – (๑๔) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๖ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มหีน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปน้ี 

(๑) จัดท ำ รวบรวมและตรวจสอบแผนกำรเรียน ของทุกแผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงของหลักสูตร 
(๒) จัดท ำตำรำงสอน ตำรำงเรียนร่วมกับแผนกวิชำต่ำงๆ และสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง 
(๓) จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
(๔) พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำร และ

หน่วยงำนภำยนอกเพื่อจัดรำยวิชำและสำขำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ชุมชน ท้องถ่ิน 
สภำพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(๕) จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพ
หรือกำรศึกษำต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร 
จุดหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ 

(๗) ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งระบบกำรเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ และสะสมหน่วยกิต 

(๘) ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร 
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียน 

กำรสอนสื่อและเทคโนโลยีกำรสอนที่ทันสมัย 
(๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน       

เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
(๑๑) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๑๒) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 

ตำมล ำดับข้ัน 
(๑๓) ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๑๔) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔.๓ งำนวัดผลและประเมินผล 
  ๔.๓.๑ หัวหน้ำงำน  นำงพชรมน ซื่อตรง ต ำแหน่ง   คร ู
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๗(๑) – (๑๓) 
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  ๔.๓.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล  
   ๔.๓.๒.1 นำงสำวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 

4.3.2.2 นำยธิต ิ  วงศ์อนันต์ศักดิ ์ ต ำแหน่ง  คร ู
4.3.2.3 นำงสำวพิชญนนัท์   ไชยโรจน ์ ต ำแหน่ง  คร ู
4.3.2.4 นำงนุชจรีย ์  เมืองรมย์ ต ำแหน่ง  คร ู
4.3.2.5 นำงสำวพัชรวรรณ   สมศร ี  ต ำแหน่ง  คร ู
4.3.๒.6 นำยชัยรตัน ์  พิมมี  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
4.3.2.7 นำยรุ่งโรจน ์  อินจีน  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
๔.3.๒.8 นำงสำวกฤติญำ  สิทธินำม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
๔.3.๒.9 นำงสำวปำวร ี  หวลระลึก ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
๔.3.๒.10 นำงสำวธนิดำ  ฮะค่อม  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 

           มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๗(๑) – (๑๓) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๗ งำนวดัผลและประเมินผล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผล
และประเมินผล        

(๒) ก ำกับ ดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวดัผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
ระเบียบ 

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน      
(๔) ตรวจสอบผลกำรให้ระดบัคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศกึษำและ

ผูอ้ ำนวยกำรวทิยำลัย เพือ่อนุมัติผลกำรเรียน 
(๕) รวบรวมผลกำรเรียนที่ไดร้ับกำรอนุมัติแลว้ส่งงำนทะเบียน 
(๖) จัดสอบมำตรฐำนวชิำชพีร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ 
(๗) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดท ำข้อสอบมำตรฐำน 
(๘) เก็บรักษำและท ำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกับงำน

วัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบ 
(๙) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทยีบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
(๑๐) ประสำนงำนและให้ควำมรว่มมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๑๑) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข้ัน 
(๑๒) ดูแล บ ำรุงรกัษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ไดร้ับอบหมำย 
(๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔.๔ งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
  ๔.๔.๑  หัวหน้ำงำน  นำงสำวเกศนรินทร์  ทองกร ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร   
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๘(๑) – (๖) 
  ๔.๔.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนวิทยบริกำรและห้องสมดุ 
   ๔.๔.๒.1 นำงเนื่องพร  อุ่นใจ  ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
   ๔.๔.๒.2 นำงลำวัลย ์  ทองค ำ  ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร  
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๘(๑) – (๖) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
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  ข้อ ๓๘ งำนวทิยบริกำรและห้องสมุด มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปนี้ 
(๑) วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
(๒) จัดระบบกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน 
(๓) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๔) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข้ัน 
(๕) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๖) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔.๕ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี
  ๔.๕.๑  หัวหน้ำงำน   นำยอภิวฒัน์   วงค์แป้น  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๙(๑) – (๘)  
  ๔.๕.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
   ๔.๕.๒.๑ นำงสรรัตน ์  ปรีชำโชต ิ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   ๔.๕.๒.2 นำยธวชัชัย  หิรัญพต  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 

๔.๕.๒.3 นำยธงชัย  สำรำกูล  ต ำแหน่ง  คร ู
4.5.2.4 นำงสำวประภำวรินทร ์ ธรรมสำยทอง ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 

   4.5.2.5 นำงสำวสุนิสำ  พุตพันมำต ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร)        
   ๔.๕.๒.6 นำงสำวนิศำชล   บุญสม  ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน         
   ๔.๕.๒.7 นำงจิตรวด ี  บุญประเสริฐ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน    
   ๔.๕.๒.8 นำงสำวจิรำพร   ชื่นสุข  ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
         ๔.๕.๒.9 นำงสำวอรพรรณ  สุขประสิทธิ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน  
   ๔.๕.๒.10 นำยอำนันท ์  คณำวงษ ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน                
   ๔.๕.๒.11 นำงวันทนำ  พึ่งบุญ  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร         
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๓๙(๑) – (๘) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย 
  ข้อ ๓๙ งำนอำชีวศกึษำระบบทวิภำคี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปนี้ 

(๑) จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 

(๒) จัดท ำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำร
วิเครำะห์จุดประสงค์รำยวิชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ 

(๓) วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำม กำรฝึกปฏิบัติในสถำนระกอบกำร
และมีกำรวัดผลและประเมินผล ควบคุมก ำกับดูแล และแก้ปัญหำต่ำงๆ 

(๔) ประชุมสัมมนำครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

(๕) ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับ
นักเรียน นักศึกษำ 

(๖) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับข้ัน 
(๗) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๘) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
  ๔.๖.๑  หัวหน้ำงำน   นำยชัยวัฒน ์ ศรสงครำม ต ำแหน่ง  คร ู
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๐(๑) – (๘) 
  ๔.๖.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนสือ่กำรเรียนกำรสอน 
   4.5.2.1 นำยปิติกร  ข ำอ่อน  ต ำแหน่ง  ครูเชี่ยวชำญ 
   4.5.2.2 นำยบุญยรัตน ์  โทธนะ  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   4.5.2.3 นำยดนัย  ตั้งวิริยะกูล ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
   4.5.2.4 นำงสำวฤทัยชนก   กรุดทอง  ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
   4.5.2.5 นำงสำวนงลักษณ์   ศรีเสวตร ์ ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
   4.5.2.6 นำงสำวชมพูนุท    ไกรทอง  ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 

4.5.2.7 นำยชัชชนัน  สุวรรณคร ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๐(๑) – (๘) และตำมที่หัวหน้ำงำนมอบหมำย  
  ข้อ ๔๐ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปนี ้

(๑) วำงแผนจัดหำ จัดท ำ กำรให้บริกำร สื่อกำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเรียนรู้ 

(๒) จัดหำรวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้บริกำร
ในกำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ใน
สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

(๓) พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในกำรใช้และผลิตสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรศึกษำทำงไกล กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(๔) รับผิดชอบ ดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและ
ให้บริกำรด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 

(๕) จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมล ำดับข้ัน 

(๖) ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
(๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

๔.๗ งำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 
  ๔.๗.๑  หัวหน้ำงำน  นำยชนะรตัน์ สุมำลัย  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๐(๑) – (๘) 
  ๔.๗.๒  เจ้ำหน้ำทีง่ำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 
   ๔.๗.๒.๑ นำยนล   โหรวิชิต  ต ำแหน่ง   คร ู
   ๔.7.๒.2 นำยบุญยรัตน ์  โทธนะ  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย 
   ๔.๗.๒.3 นำยดนัย  ตั้งวิริยะกูล ต ำแหน่ง  คร ู(พนักงำนรำชกำร) 
   4.7.2.4 นำยณรงค์ศกัดิ ์  อุดมโชค  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
   4.7.2.5 นำงสำวพิไลวรรณ เมืองภักดี ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 

 ๔.๘ งำนศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง 
  ๔.๘.๑  หัวหน้ำงำน  นำงสำวนติยำ   พงษ์เพ็ชร ์ ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๐(๑) – (๘) 
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  ๔.๘.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง 
   ๔.๘.๒.๑ นำงสำวเขมนัษฐ์ภรณ์   เหมือนแก้ว  ต ำแหน่ง  ครชู ำนำญกำร 
   ๔.๘.๒.2 นำงสำวพิชญนนัท์   ไชยโรจน ์ ต ำแหน่ง  คร ู

๔.๘.๒.3 นำงสำวกฤติญำ      สิทธินำม ต ำแหน่ง  ครพูิเศษสอน 
   ๔.๘.๒.4 นำงวลัยพรรณ       ณัชรัตน์ธนเดช  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ ๓๘ค(๒) 

๑. นำงกัญดี บูรณะวิทย์ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน 
มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๔(๑) – (๙) 
๒. นำงสำวไพเรำะ พงษ์แขก ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับช ำนำญงำน 

มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖(๑) – (๙) 

๓. นำงสุกัญญำ   ตันบริภัณฑ์ ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำ  

ว่ำดว้ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑5(๑) – (12) 
  บุคลำกรอื่น  
  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒  
หมวด ๓ (๓) บุคลำกรอื่น มีดังนี้ คือ 
  พนักงำนรำชกำร 

๑. นำยดนัย   ตั้งวิริยะกูล ต ำแหน่ง  คร ู
๒. นำงสำวประภำวรินทร์   ธรรมสำยทอง ต ำแหน่ง  คร ู
๓. นำงสำวสุนิสำ  พุตพันมำต ต ำแหน่ง  คร ู
๔. นำยธนพล  ตั้งกิจสถำพร ต ำแหน่ง  คร ู
๕. นำงสำวฐติิมำ  ประสิทธิทรพัย ์ ต ำแหน่ง  พนักงำนบริกำร (ด้ำนกำรและบัญชี) 
๖. นำงสำวพิกุล  นพรัตน์สิทธิศัก ต ำแหน่ง  พนักงำนบริหำรทัว่ไป  

  (ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป)  
  ท ำหน้ำที่ประจ ำ อศจ.สมุทรสงครำม 

๗. นำงสำวพรศริ ิ  สิริพรหม ต ำแหน่ง  พนักงำนบริหำรทัว่ไป  
  (ด้ำนบริหำรงำนทัว่ไป) 
  ท ำหน้ำที่ประจ ำศูนย ์CVM 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๖ 

  ลูกจ้ำงประจ ำ 
๑. นำงเบญจมำศ  บุญนุช 
๒. นำยนุกูล   ฮวดรักษำ 
๓. นำยธนดุล  ค ำเจริญ 
๔. นำยเอกรินทร ์  สุนทรำรกัษ ์
๕. นำยบุญเลิศ  มำนะ 
๖. นำยไพทูล  ปำนประเสริฐ 
๗. นำยฉัตรชัย  เย่ียมสวัสดิ์ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๖ 

/8. ลูกจ้ำงชั่วครำว... 
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  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
1. ครูพิเศษสอน 

1.1 นำยพิพัฒน ์  ทุกข์สูญ 
1.2 นำงสำวพรรณิภำ วิเศษดี 
1.3 นำยอำนันท ์ คณำวงษ ์
1.4 นำยศิวัช  โหงวเจริญพร 
1.5 นำยประสำร  อิ่มอำดรู 
1.6 นำงสำวนงลักษณ ์ ศรีเสวตร ์
1.7 นำงสำวชมพูนุท ไกรทอง 
1.8 นำงสำวฤทัยชนก กรุดทอง 
1.9 นำยปรเมศร์  ผ่องศิร ิ
1.10 นำงสำวจริำพร ชื่นสุข 
1.11 นำยวชิรวิทย ์ นำคขันทอง 
1.12 นำงสำวรวีวรรณ   แสงเสือ 
1.13 นำยวรศักดิ ์ หวลระลึก 
1.14 นำงสำวอภิญญำ สัมฤทธิ์ 
1.15 นำยนพดล  มำลำ 
1.16 นำงสำวธดิำ ศรีนัครำ 
1.17 นำงสำวอรพรรณ สุขประสิทธิ์ 
1.18 นำยเกษมศักดิ ์ กลิ่นเทวำ 
1.19 นำงสำวสพุรรษำ จ ำเนียรกำล 
1.20 นำงสำวภำสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ 
1.21 นำงสำวนิศำชล  บุญสม 
1.22 นำงสำวนันทิยำ กลั่นวำร ี
1.23 นำงจิตรวด ี บุญประเสริฐ 
1.24 นำงสำวกฤติญำ สิทธินำม 
1.25 นำงสำวปำวร ี หวลระลึก 
1.26 นำงสำวอรพรรณ ส่งเสริม 
1.27 นำงสำวอังคณำ จันเทศ 
1.28 นำงสำวสพุิชญำ เผ่ำจินดำ 
1.29 นำยประกิต แจ้งกระจ่ำง 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๖       

2. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
2.1 นำงสำวปำนรดำ คุณวุฒิโฆษิต ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรทั่วไป  
2.2 นำงสำวสุดำรตัน ์ เลิศบุปผำสุวรรณ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
2.3 นำงสำวรกัชนก วรวัฒน ์  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
2.4 นำงสำวกำญจนำ นำมศิร ิ  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 
2.5 นำงสำวนำรีรตัน์ ศรีอ ำนวย ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนพัสด ุ
2.6 นำงสำวอรพินท ์ ผุลละศิร ิ ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนพัสด ุ
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2.7 นำงมำลิณ ี  ภูศร ี  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำร  
2.8 นำงพรรณลักษณ ์ บูรณสิงห ์ ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
2.9 นำงพิณสุภำ  คล้ำยวงศ์วำลย ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
2.10 นำงชลลดำ ชำติไทย  ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
2.11 นำงสำวสุทธำทพิย์ วัฒนศร ี ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 
2.12 นำงวลัยพรรณ ณัชรัตน์ธนเดช ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสมัพันธ ์
2.13 นำงสำวสุภำภรณ ์  ทรัพย์นิล ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนเอกสำรกำรพิมพ ์
2.14 นำงสำวกัลยำ นุชประเสริฐ  ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผน 
2.15 นำงสำววลิำสิน ี ชำติสวุรรณ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ศูนยข์้อมูล/ 

  งำนส่งเสริมผลติผลกำรค้ำฯ 
2.16 นำงสำวหทัยชนก เกตุสำย  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพ/ 

  งำนควำมร่วมมือ 
2.17 นำงสำวปวรศิำ    สิทธิกิจ  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนวจิัย พัฒนำ นวัตกรรมฯ/ 

  งำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชวีศึกษำ 
2.18 นำงสำวกัญญลกัษณ์ โรจน์ชนะกฤษฏ ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 
2.19 นำงสำวชนำภำ ถำวรสวัสดิ ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 
2.20 นำงสำวภัทร์นรินทร์ ปั้นสกุล  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
2.21 นำงน้อมจติร อมศิร ิ  ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง/งำนโครงกำรพิเศษ 
2.22 นำยวงศกร  อึ้งสกุล  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
2.23 นำยประสิทธิไชย แม้นจิตร ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
2.24 นำงสำวเพลินพศิ โต๊ะแสงแก้ว ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนว 
2.25 นำงสำววิมลพรรณ ลิ้มประเสริฐ ต ำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนฯ 
2.26 นำงสำวศุภนำร ี ประยูรหงษ ์ ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนวิชำกำร 
2.27 นำงสำวชลติตำ   หนูกระจ่ำง ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
2.28 นำงสำวธนดิำ   ฮะค่อม  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล 
2.29 นำงเนื่องพร อุ่นใจ  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนห้องสมุด 
2.30 นำงลำวัลย ์    ทองค ำ  ต ำแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่งำนห้องสมุด 
2.31 นำงวันทนำ   พึ่งบุญ  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำค ี
2.32 นำยชชัชนัน   สุวรรณคร ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
2.33 นำยณรงค์ศักดิ ์ อุดมโชค  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์เทคโนโลยีฯ 
2.34 นำงสำวพิไลวรรณ เมืองภักดี ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์เทคโนโลยีฯ 
2.35 นำยสัมพันธ์    บุญล้อม  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์ 
2.36 นำยภูม ิ  กลิ่นจ ำปำ ต ำแหน่ง   พนักงำนขับรถยนต์ 
2.37 นำยประสิทธิ ์ มีสมบูรณ์ ต ำแหน่ง   พนักงำนขับรถยนต์/เจ้ำหน้ำที่งำนพัสด ุ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๖  

3. นักกำรภำรโรง 
3.1 นำงแทน  ทองปุ่น 
3.2 นำยเสร ี  เผ่ำนำค 
3.3 นำยไพโรจน ์  ม่วงมะลิลัย 
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3.4 นำงลัคนำ  ดวงภุมเมศ 
3.5 นำงแสงระว ี  เกิดสวัสดิ ์
3.6 นำงสำวฉวีวรรณ   ศรเดช 
3.7 นำยธนวัฒน์   หนูน้อย 
3.8 นำยสุทัศน ์  เกิดสวัสดิ ์
3.9 นำงยพุิน  ม่วงมะลิลัย 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมข้อ ๔๖ 

ข้อ ๔๖ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่
ผูบ้ังคับบัญชำมอบหมำยให้ปฏิบัติ 
  ข้อ ๔๗ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่มิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ปฏิบัติ 
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง แบบแผน และขนบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนโดยเคร่งครัด และให้ส่งมอบงำนใน
ควำมรับผิดชอบให้หัวหน้ำงำนใหม่ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  

  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  17  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นต้นไป      

   สั่ง  ณ  วันที่  12  พฤษภำคม  พ.ศ.2565 
    

    

(นำยนิรันดร์   วงษ์จิ๋ว) 
ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม 

         
 
     


