
 
 
 

คําส่ังวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์
ที ่    384    /2561 

เรื่อง    แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัย   
                                      ------------------------ 

เพื่อให้การบริหารราชการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย   จึงอาศัย
อํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ว่าด้วย  การบริหารสถานศึกษา   พ.ศ. 2552  ลงวันที่  
23 เมษายน 2552  ข้อ 48  จึงให้ยกเลิกคําส่ังวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ ที่  310/2560  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัย  และบรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคําส่ังอื่นใดในส่วน
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้คําส่ังนี้แทน  ดังต่อไปนี้ 

1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 
4.  ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อํานวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อํานวยการวทิยาลัยโดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม  กํากับ  ดูแล   
เกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการ   งบประมาณ   การบรหิารงานบุคคล  การบริหารทัว่ไป  และงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อาํนวยการวิทยาลัยโดยช่วยปฏิบัติราชการในเรือ่งต่อไปนี ้ คือ 

(1)  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   นโยบาย   และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 

(2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
(3)  จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรยีนรู ้การพฒันาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา การนิเทศและการวัดผลประเมินผล 
(4)  ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทกุกลุ่มเป้าหมายทัง้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(5)  จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(6)  การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น 
(7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจ ุแต่งตั้ง การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

วินัย การรกัษาวินัย การดําเนนิการทางวินยั และการออกจากราชการ 
(8)  จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(9)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(10) ประสานความร่วมมือกับชมุชนและท้องถิน่ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่

ชุมชน 
(11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
(12) จัดระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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ระเบียบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสราวุธ       สุดสงวน     รองผู้อํานวยการวิทยาลัย   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย การบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ. 2552 และควบคุมดูแลในสายงาน ดังนี้ 

1. งานการเงิน 
2. งานการบัญชี 
3. งานพัสด ุ
4. งานบริหารงานทั่วไป 

5. งานบุคลากร 
6. งานอาคารสถานที ่
7. งานทะเบียน 
8. งานประชาสัมพันธ ์

1. งานการเงิน 
นางสุภัชชา  เครื่องเทศ  ครู  คศ.2          ทําหน้าทีห่ัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ   และเงินนอกงบประมาณ  ดําเนินการด้านการเงิน 

การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําฝากเงิน การนําเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(2) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจําวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 (3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

(4) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพือ่การตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตาม 
(5) ให้คําแนะนํา ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายใหถู้กตอ้ง 

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
(6) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(7) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(8) ดูแลบํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. น.ส.กชรัตน์  แหวนทับทิม       ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
2. นางบรรจง   ดวงฉว ี        พนักงานธรุการ ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
3. นางนันทพร   กิจไพบูลทว ี       ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหนา้ทีง่านการเงิน 
4. น.ส.พิมตา   สงสังวรณ ์       ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 

2. งานการบัญชี 
นางรุจริา   ประสานพรรณ ์       ลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรงุบัญชี การปิดบัญชขีองสถานศึกษาตามระบบบัญช ี

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดทํารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องภายในกําหนดเวลา 

ตามระเบียบ 
(3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
(4) ให้คําปรึกษา ชี้แจง และอํานวยการความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที ่
(5) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพือ่การตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ 
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(6) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(7) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(8) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

     นางวรรณญา  สุขคําภีระ ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าทีง่านบัญชี  
 

3. งานพัสดุ 
นายณรงค์  องอาจ  ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัหา การซ้ือ การจ้าง การควบคุม การเก็บรกัษาการเบิกจ่าย 

พัสดุ และการจาํหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบยีบ 
(2) จัดทําทะเบียนที่ดินและส่ิงก่อสร้างทกุประเภทของสถานศึกษา 
(3) จัดวางระบบ และควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้าํมันเชื้อเพลิง การบํารงุรกัษา และการพัสด ุ

ต่าง ๆ ที่เกีย่วกบัยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ     
 (4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

(5) ควบคุมดูแลปรับปรงุซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยพร้อมใช้งาน 
(6) ให้คําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยการความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที ่
(7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพือ่การตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ 
(8) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหน่ายงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(9) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(10) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย           
1. นายรัตนชัย  กองวงศ์  ครู คศ.3     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
2. นายโรมรัน  ลาดเหลา ครู คศ.2     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
3. นายสมเกียรติ์   พันธุ์น้อย  ครู คศ.2     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
4. นายวิศรุต   ไวโสภา   ครู คศ.2     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
5. นายอานันท ์  ธัญญานนท ์ ครู คศ.2     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
6. นายนันทวุฒ ิ  ภู้มณี  ครู คศ.2     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
7. นางนันทวัน   อุบลวัตร  ครู คศ.2     ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
8. นายวชิระ  วิงวอน  พนักงานราชการ    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
9. นายสันต ิ  หาญอาษา พนักงานราชการ    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
10. นายวรากร  พรมจิ๋ว  พนักงานราชการ    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสด ุ
11. นางสุนีย์   ฟักไข ่  ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 
12. นางผ่องศร ี  ด้วงทอง  ลูกจา้งชั่วคราว     เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 
13. น.ส.นฤมล  นวนจันอัด ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ 
14. นายณรงค์  องอาจ  ครู คศ.2        พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว 
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15. นายสมเกียรติ ์ พันธุ์น้อย  ครู คศ.2     พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว 
16. นายนันทวฒุิ   ภู้มณี   ครู คศ.2     พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว 
17. นายณันฐกานต์  โมธินา   พนักงานราชการ    พนักงานขับรถยนต์ชั่วคราว  
18. นายพัด   มะลา   พนักงานขับรถยนต์  หัวหน้าส่วนยานพาหนะ 
19. นายสมบัติ  ภูสอดสี  ลูกจ้างชั่วคราว     พนักงานขับรถยนต ์
20. นายสมศักดิ์   สร้อยระย้า  ลูกจ้างชั่วคราว     พนักงานขับรถยนต ์
21. นายวรวิทย ์  เฉยขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว     พนักงานขับรถยนต ์

4. งานบริหารงานทั่วไป 
นายเฉลิมพล  นามปัดถา ครู คศ.1        ทําหน้าทีห่ัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ 
(2)  จัดทําร่าง หนังสือราชการ ประกาศ  คําส่ังตรวจสอบความถูกตอ้งเอกสารจัดลําดับความสําคัญของเอกสาร   

ร่วมมอืประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร   และหน่วยงานในสถานศึกษาเกีย่วกับงานเอกสารการพิมพ์   
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเ่อกสารการพิมพใ์ห้เป็นไป   ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(4)  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออํานวยการความสะดวก 
ในการศึกษา และให้บริการแกบุ่คลากร และนักเรยีนนักศึกษาของสถานศึกษา 

(5)  รวบรวมและเผยแพร่ขา่วสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง คําชี้แจง 
ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรยีนนักศึกษาของสถานศึกษา 

(6)  ให้บริการเกี่ยวกับรับส่งไปรษณยี ์ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา 
(7)  จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(8)  ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9)  ปฏิบัตงิานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. น.ส.เสาวคนธ์  สรรพสิทธิ ์ พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป 
2. น.ส.ปรยีาภรณ์  พูลศิริมัทนาพร  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป 

                                                                                         และทําหน้าที่เลขานุการผู้อํานวยการ 
3. นางจันทนา   ศรีขจร   ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป 
4. นางระพีพร   เริงชยัภูมิ  ลูกจา้งชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป 
5. นางสังเวยีน   อนันต์เกษมสันต์   ลูกจ้างชัว่คราว  เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป  

(งานเอกสารการพิมพ)์ 
6. น.ส.วรัชนันท ์  สีเอี้ยง            ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานทัว่ไป 
 

5. งานบุคลากร 
นายชาตร ี  เริงชยัภูมิ ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
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(1)  แนะนํา เผยแพร ่และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

(2)  จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา 
(3)  จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
(4)  ควบคุม จดัทําสถิต ิและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในวิทยาลัย 
(5)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์การจัดทาํทะเบียนประวตัิของบุคลากรในวิทยาลัย 
(6)  ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ   เช่น  การขอมีบัตรประจาํตัว

เจ้าหน้าทีข่องรฐั การขอแก้ไขทะเบียนประวตั ิการขอเปล่ียนตําแหน่ง  การขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะ การออกหนังสือ
รับรอง การขอรบัเงินบําเหน็จบาํนาญ   เงินทดแทน  การจัดทาํสมุดบันทึกผลงาน   และคุณงามความดีของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

(7)  การดําเนินการทางวินยัของบุคลากรในสถานศึกษา 
(8)  การจัดสวัสดิการภายในใหแ้ก่บุคลากรในสถานศึกษา 
(9)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(10) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(11) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
2. นางระพีพร   เริงชยัภูมิ  ลูกจ้างชั่วคราว  เจา้หน้าทีง่านบคุลากร 

6. งานอาคารสถานที ่
นายสมเกียรติ ์  พันธุ์น้อย  ครู คศ.2   ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้                                                            
(1) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นทีข่องสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
(2) กําหนดหลักเกณฑ์วิธกีารและดําเนินการเกีย่วกับการจดัหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช ้และการ 

ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 
(3) ควบคุมดูแล ปรับปรงุ พัฒนาอาคารสถานที ่การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและ 

ระบบสาธารณปูโภคของสถานศึกษา 
(4) จัดเวรยามดแูลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ 
(5) ให้คําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที ่
(6) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพือ่การตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ 
(7) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(8) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(9) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายเรงิฤทธิ ์  กิจไพบูลทว ี ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
2. นายมงคล  ผลพุด  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
3. นายรักเกียรต ิ  พุ่มคุ้ม  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
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4. นายอานันท ์  ธัญญานนท ์ ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
5. นายสุทธ ิ  ช่วงชัย  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
6. นายอภิชาต ิ  เกษม  ครู คศ.1            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
7. นายธนวัฒน ์  ทรัพย์ศรีเกื้อกูล ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
8. นายณันฐกานต์  โมธินา  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
9. นายสันติ  หาญอาษา พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
10. นายทกัษพงศ์  ดํารงวรพพิัฒน ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
11. นายชิตมงคล  พงษ์สิงห ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
12. นายภณ  พุ่มคุ้ม  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
13. นายภาคภูมิ  ทับสีหา  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
14. นายสายชล   อยู่เย็น   พนักงานบริการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่
15. นางรังสรรค์   ภูสอดสี   พนักงานบริการ เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
16. นายโสภา   พักสอน   ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
17. นายรุ่งโรจน์  ชูวงษ ์  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
18. นายวรวิทย ์  เฉยขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
19. นางนํ้าวน  ศรีคง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
20. น.ส.บุญเทยีน  ปิ่นวันนา  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
21. นายสมบุญ   เขียวศร   ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
22. นายเกียรตศัิกดิ ์ พันธุ์พุฒ  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
23. นายฐิตวิัฒน์  ลําเรียง  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
24. นายวัชรพงศ์  โสภา  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที ่
25. นางสังเวียน  อนันต์เกษมสันต์ ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านอาคารสถานที่  (งานเอกสาร) 
26. นายทองหล่อ   สุภาษิต   พนักงานบริการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 
27. นายเสนาะ   กองอ้น   พนักงานบริการ เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
28. นายวรีะชาติ  ผลมะตูม  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
29. นายพษิณ ุ  จันทร์แจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 

7. งานทะเบียน 
นางนันทวัน  อุบลวัตร  ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 (1)  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
 (2)  ดําเนินการเกีย่วกับการรบัสมัครนักเรยีน นักศึกษา การตรวจหลักฐานตา่ง ๆ 
 (3)  ดําเนินการให้มกีารขึ้นทะเบียนเป็นนักเรยีน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 (4)  ดําเนินการให้มกีารลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกําหนด การขอพกัการเรยีน การขอคืน 

สภาพการเป็นนกัเรยีนนักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกีย่วข้องทราบ 
 (5)  จัดทําบัตรประจําตัวนกัเรยีนนักศึกษา 
 (6)  ตรวจสอบรายช่ือ นักเรยีนนักศึกษาที่ไมม่ีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทนการพ้นสภาพการเป็น

นักเรยีน นักศึกษา เพื่อนําเสนอให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณาและ/หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณ ี
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            (7)  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทํารายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) และตําแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(PR) เสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 (8)  รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาคซ่ึงผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมตัิแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผล
การเรียน 

(9)  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรยีน เช่น การออกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรยีน 
ใบรับรองผลการเรยีน การโอน ย้าย การเรยีนภาคฤดูร้อน การขอเปล่ียนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิดเป็นต้น 

(10) รับและดําเนินการเกี่ยวกบัคําร้องต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพกัการเรียนการ
โอน ย้าย การเรยีนภาคฤดูร้อน การขอเปล่ียนช่ือ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นตน้ 

(11) ส่งแบบสํารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สําเร็จ
การศึกษาให้หนว่ยงานและผู้เกีย่วข้องตามระเบียบ 

(12) จัดระบบการเก็บรกัษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน ๆ ตามความจําเป็นที ่
เกี่ยวกับงานทะเบียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

(13) เก็บรกัษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพือ่การตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบ 
(14) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(15) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามลําดับขั้น 
(16) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายวิศรุต  ไวโสภา  ครู คศ.2   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
2. น.ส.อนัฐศร  สงบจิต  ครู คศ.2   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
3. นายเฉลิมพล  นามปัดถา ครู คศ.1   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
4. น.ส.เสาวคนธ์   สรรพสิทธิ ์ พนักงานราชการ  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน  
5. นางวทันยา   พลายละหาร  ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
6. น.ส.ผ่องพรรณ  จันทร์สมร ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน  
7. น.ส.เกษร               เทศสวัสดิ ์ ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
8. น.ส.เมธาว ี  สุมโนจิตราภรณ์   ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน   
9. นางปุณฑร ี  คําแดง   ลูกจ้างชั่วคราว   เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 
10.น.ส.วรรณวภิา  อากรเจรญิ ลูกจ้างชั่วคราว   เจ้าหน้าทีง่านทะเบียน 

8. งานประชาสัมพันธ ์
นายเฉลิมพล  นามปัดถา ครู คศ.1   ทําหน้าทีห่ัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบัสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอืน่ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

และบุคคลทั่วไป 
(2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เช่น   

ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย   ศูนย์วิทยุส่ือสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอก     สถานีวิทย ุ  และการส่ือสารดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

(3) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการขา่วสารของราชการ ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษา 
อื่น ๆ ส่ือมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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(4) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(5) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 

           (6) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ไดร้บัมอบหมาย 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายชาตร ี  เริงชยัภูมิ  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. นางนันทวัน   อุบลวัตร  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
3. นายวรากร  พรมจิ๋ว  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
4. น.ส.ปรียาภรณ์  พูลศิริมัทนาพร  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
5. น.ส.ผ่องพรรณ  จันทร์สมร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
6. นายอดิเรก  สีสายัณห์ ครูพิเศษสอน ผู้ชว่ยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
7. นายวัชรพงศ์  โสภา  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ ์
8. น.ส.รตัน์ฐิตา  จันทรอ์่อน ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านประชาสัมพันธ ์

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

           นายวศิาล         เพ็ชรมุณ ี    รองผู้อํานวยการ    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ.2552 และควบคุมดูแลในสายงาน  ดังนี้ 

1. งานวางแผนและงบประมาณ 4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. งานความร่วมมือ  6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกจิ 
 

1. งานวางแผนและงบประมาณ 
นายเอกชยั  สร้างคํา  ครูผู้ช่วย  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

            (1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ     แผนพัฒนาสถานศึกษา    และแผนปฏิบัติการประจําปีตามนโยบาย   และ
ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(2) จัดทําข้อมูลแผนการรับนกัเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาทีเ่ปิดสอนใน
สถานศึกษา เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพ
ของสถานศึกษา 

(3) ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดและ
ดําเนินการการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

(4) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดฝึุกของแผนกวิชาสํารวจความ
ต้องการวัสดุครภัุณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจดัจ้าง 

(5) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพือ่ปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
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(6) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตวัช้ีวัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา   และหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(7) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(8) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(9) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายพีรพงค์           มีแก้ว              ครู คศ.3          ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. นายวิชัย           ด้วงปั้น          ครู คศ.2            ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
3. น.ส.กชรัตน์           แหวนทับทิม      ครู คศ.2          ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
4. นายดํารง           สัพโส          ครู คศ.2          ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
5. นายกฤษฎา           โชติวงษ ์          ครู คศ.1          ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
6. น.ส.เกษร           เทศสวสัดิ์          ครูพเิศษสอน       ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
7. น.ส.เดอืนเพญ็           งามด ี          ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
8. น.ส.เบญจวรรณ         จุลสุคนธ์           ลูกจ้างชัว่คราว     เจ้าหน้าทีง่านวางแผนและงบประมาณ 

2. งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
นายวิศรุต           ไวโสภา          ครู  คศ.2           ทําหน้าที่หัวหน้างาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทํา 

และบริการขอ้มลูและสารสนเทศเกี่ยวนกัเรยีน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที ่แผนการเรยีน และข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ใน 
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

(2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
           (3) พัฒนาระบบเครอืข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ใหส้ามารถเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น     สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ขอ้มูลจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

(4) กํากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์กําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
(6) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(7) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(8) ดูแล  บํารุงรักษา  และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ไดร้ับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

1. นายพงษ์ศักดิ์  นิลผาย  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. น.ส.อรอุมา  ปล้ืมจิตร ์ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
3. น.ส.สุนิสา  อยู่สินธุ ์  ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหนา้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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4. นายกนก  ทองเน้ือด ี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. น.ส.ผ่องพรรณ  จันทร์สมร ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหนา้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
6. น.ส.เมธาว ี  สุมโนจิตราภรณ์ ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหนา้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
7. นายภาณพุงศ์  มีแก้ว    ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
8. น.ส.เบญจวรรณ จุลสุคนธ์            ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

3. งานความร่วมมือ 
นายประเสริฐ  บรรจง  ครูผู้ช่วย  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) ประสานความร่วมมือและดาํเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของสถานศึกษา 
(2) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพือ่การศึกษา 
(3) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(4) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดบัขั้น 
(5) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายปรีชา  ทิมทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
2. นายรัตนชัย  กองวงศ์  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
3. น.ส.นันทณ์ภัสร พรมสุทธิ ์ ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมอื 
4. น.ส.กฤตยาภรณ ์ ต้องประสงค์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
5. น.ส.เบญจวรรณ จุลสุคนธ์  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านความร่วมมือ 
 

4. งานวิจยั  พฒันา นวัตกรรม และสิง่ประดิษฐ์ 
นายมงคล  เถื่อนฤาชัย ครู คศ.1  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา   และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจยั  การพัฒนาองค์ 

ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐต์่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชพี และ 
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิน่ 

(2) วิเคราะห์วิจยัและประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมอื 
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
จัดการเรยีนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

(3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห ์วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม 
และส่ิงประดษิฐ ์การพัฒนาสถานศึกษา การบรหิาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา 

(4) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(5) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(6) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายสันติ  ปรางแกว้ ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
2. น.ส.นันทณ์ภัสร พรมสุทธิ ์ ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
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3. นายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
4. น.ส.กาญจนา  รักพวง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
5. น.ส.วรัญญา  ทุมทอง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
6. นายนิพนธ ์  สีเอี้ยง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
7. น.ส.ผ่องพรรณ  จันทร์สมร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
8. น.ส.เกษร  เทศสวัสดิ ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
9. น.ส.ลลิตา  นาพุทธา  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวตักรรมฯ 
10.น.ส.ขวัญชนก  ทองย่น  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านวจิยัพัฒนานวัตกรรมฯ 
 

5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
น.ส.อนัฐศร  สงบจิต     ครู คศ.2            ทําหนา้ที่หัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจดุหมายและหลักเกณฑ์ของ

การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
(2) วางแผนดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   เพื่อนําไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
(3) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคลองค์กร

และหน่วยงานภายนอก ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(4) ประสานงานกับสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ในการ

ดําเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
(5) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(6) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ 
(7) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นางนันทวัน  อุบลวัตร  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
2. นายเฉลิมพล  นามปัดถา ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
3. นายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
4. น.ส.เบญจวรรณ ชูมงคล  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
5. น.ส.เสาวคนธ์  สรรพสิทธ์ิ พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
6. นางวทันยา  พลายละหาร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
7. นายเอกราช  เขียวทอง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
8. น.ส.ปรียาภรณ์  พูลศิริมัทนาพร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
9. น.ส.ผ่องพรรณ  จันทร์สมร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
10. น.ส.สุภาวดี  ผดุงเวช  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
11. น.ส.เมธาวี  สุมโนจิตราภรณ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
12. น.ส.ขวัญชนก  ทองย่น  ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพฯ 
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6. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธรุกิจ 
นายธนวัฒน ์  ทรัพย์ศรีเกื้อกูล          ครูผู้ช่วย  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1)  ส่งเสริมใหค้รู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทําแผนธุรกิจ 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทําธรุกจิขนาดย่อม     การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

(2) วางแผน ดําเนินงาน ประสานสัมพันธ์ร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทํา รับบรกิารับจ้างผลิต 
เพื่อจําหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธรุกจิและกิจกรรมสหกรณ ์

(3) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาใหต้รงกับโครงการฝึก จัดทาํทะเบียนผลิตผลและจําหน่าย
ผลิตผล 

(4) กํากับ ติดตาม และจัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยูใ่นความรับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบันและจัดทํารายงานเป็นประจําทกุเดือน 

(5) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับปรงุแก้ไข
พัฒนางานให้เกดิประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

(6) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(7) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(8) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

1. น.ส.กชรัตน์  แหวนทับทิม ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
2. นายอภิชาต ิ  เกษม  ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
3. นายกฤษฎา  โชติวงษ ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
4. นายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
5. น.ส.เสาวคนธ์  สรรพสิทธิ ์ พนกังานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
6. นางวทันยา  พลายละหาร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
7. น.ส.ลลิตา  นาพุทธา  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
8. นายภาคภูม ิ  ทับสีหา  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
9. น.ส.เกษร  เทศสวัสดิ ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
10. น.ส.กาญจนา  รักพวง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
11. น.ส.เดือนเพ็ญ  งามด ี  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
12. นางรุจิรา   ประสานพรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านส่งเสริมผลิตผลฯ 
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

นายเอกชยั      นาคอร่าม     รองผู้อํานวยการ      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา       มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  ว่าด้วย การบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552  และควบคุมดูแลในสายงาน  ดังนี้ 

1. งานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา 4. งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา 
2. งานครูที่ปรึกษา  5. งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
3. งานปกครอง   6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายเอกชยั      นาคอร่าม      รองผู้อํานวยการ     ทําหน้าทีห่ัวหน้างาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้กิจกรรม ชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
(2) ดําเนินการจัดตัง้องค์การและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี(อ.ก.ท.) 
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.)  องค์การช่างศิลปหัตถกรรม 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรยีกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน 

(3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชนแ์ก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตรยิ ์

(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมใหส้อดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธกิาร และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทัง้โครงการพัฒนานักเรยีนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์

(5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามญัและนักศึกษาวิชาทหาร 
(6) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
(7) ควบคุมและดําเนินการให้มกีารจดักิจกรรมหน้าเสาธง 
(8) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(9) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(10) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามลําดับขั้น 
(11) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายนันทวุฒ ิ ภู้มณี         ครู คศ.2            ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษาและ  
                                                               รับผิดชอบงานนักศึกษาวิชาทหาร 
2. นายศิริพงศ์        ชาลีน้อย     คร ูคศ.2            ผู้ช่วยหัวหน้างานกจิกรรมนักเรยีนนักศึกษาและ  
                                                               รับผิดชอบงานกจิกรรมลูกเสือวิสามัญ 
3. น.ส.เบญจวรรณ   ชูมงคล      พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างานกจิกรรมนักเรยีนนักศึกษา  

และทําหน้าที่ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชิพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) และรับผิดชอบงานกจิกรรมชมรม  
To be number one 
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4. น.ส.อนัฐศร   สงบจิต        ครู คศ.2            ผู้ช่วยงานองค์การนักวิชาชิพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) 

5. นายเอกราช   เขียวทอง     ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยงานองค์การนักวิชาชิพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) 

6. น.ส.สุภาวด ี   ผดุงเวช       ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยงานองค์การนักวิชาชิพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ว.ท.) 

 7. นายชาตร ี   เริงชยัภูมิ     ครู คศ.2            ท่ีปรึกษางานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา 
             และครูท่ีปรึกษาชมรมอิเล็กทรอนิกส์  
 8. นายเรงิฤทธิ ์    กิจไพบูลทวี    ครู คศ.3         ครูที่ปรกึษาชมรมไฟฟ้ากําลัง 
 9. นายดํารง    สัพโส           ครู คศ.2        ครูที่ปรึกษาชมรมเทคนคิการผลิต/ชมรมช่างกลโรงงาน 
 10. นายปรีชา    ทิมทอง         ครู คศ.3         ครูท่ีปรึกษาชมรมเทคนิคอุตสาหกรรม/ชมรมช่างซ่อมบํารุงฯ 
 11.นายรักเกียรติ     พุ่มคุ้ม           ครู คศ.2         ครูที่ปรึกษาชมรมช่างยนต ์
           12.นายนันทวุฒิ      ภู้มณี            ครู คศ.2         ครูที่ปรกึษาชมรมช่างเชือ่มโลหะ 
 13.นายโรมรัน        ลาดเหลา       ครู คศ.2         ครูที่ปรึกษาชมรมเมคคาทรอนิกส์ 

 14.นายวิศรุต    ไวโสภา          ครู คศ.2         ครูที่ปรกึษาชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 15.นายอธิเจตน์     ทิวะสิงห์        ครูผู้ช่วย        ครูที่ปรกึษาชมรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 16.นางนัฐชวนันท์    เดชะอําไพ     ครู คศ.3         ครูที่ปรกึษาชมรมการบัญชี 
 17.นางสุภัชชา        เครื่องเทศ      ครู คศ.2         ครูที่ปรกึษาชมรมคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 18.นายเริงสันต ์      ภูริคัมภีร์       ครู คศ.3          ครูที่ปรกึษาชมรมการตลาด 
 19.นายอดิเรก     สีสายัณห์      ครูพิเศษสอน    ผู้ช่วยหัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา  
           20.นางรัชนีวรรณ     ศิลป์สมบูรณ ์  ครูพิเศษสอน    ผู้ช่วยหัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
           21.นายซานาด ู     หว่านพืช      ครูพิเศษสอน     ผู้ช่วยหัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 22.นายตะวัน     ขุนวิเศษ       ครูพิเศษสอน     ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา 
 23.น.ส.กาญจนา     รักพวง         ครูพิเศษสอน     ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา  
 24.น.ส.วิชญ์ชยาพา  ผดุงพัฒน ์     ครูพิเศษสอน     ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา  
 25.น.ส.อุทุมพร     ทิพย์เทียม     ลูกจ้างชั่วคราว    เจ้าหน้าทีง่านกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา , อวท., 
              งานลูกเสือวิสามัญ และงานนักศึกษาวิชาทหาร 
2. งานครูที่ปรึกษา 

นายโรมรัน    ลาดเหลา       ครู คศ.2         ทําหน้าทีห่ัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
(1) เสนอแต่งตัง้ครูที่ปรึกษา 
(2) ควบคุม ดูแล ส่งเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัต ิข้อมูลการเรยีน และพฤติกรรมของนักเรียน

นักศึกษา 
(3) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ให้คําปรกึษาแนะนํานักเรียนนักศึกษาเกีย่วกับการเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ 
(4) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาในการลงทะเบียน

เรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้     และประสบ 
การณ์ การขอเปล่ียน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือ
ยกเว้นการชําระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนํา ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคํานวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียแก่นักเรียนนักศึกษา 
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(5) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปญัหาต่างๆ ของนักเรยีน นักศึกษาและผู้เข้ารับการ
อบรมในสถานศึกษา 

(6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรกึษา สรปุผลการประเมนิและนําผลการประเมินเสนอฝ่าย
บริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

(7) จัดทําปฏิทนิปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้องกับระบบครทูี่ปรึกษา 
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 

(8) ดูแล บํารงุรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายทํานอง            เสือพาดกร         คร ูคศ.2            ผู้ช่วยหัวหน้างานครทูี่ปรกึษา 
2. นายกิตติศักดิ์  ทองศักดิ ์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรกึษา 
3. น.ส.เกษร  เทศสวัสดิ ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรกึษา 
4. นายกนก  ทองเน้ือด ี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรกึษา 
5. น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรกึษา 
6. นางศิริพร  พูลธนะ  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านครูที่ปรึกษา 

3. งานปกครอง 
นายนันทวุฒ ิ            ภู้มณี            ครู คศ.2        ทําหนา้ที่หัวหน้างาน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
 (1) ปกครองดแูลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมใหอ้ยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กําหนดไว้ใน

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกีย่วขอ้ง 
(2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปญัหาของนักเรียนนกัศึกษาและผู้เข้ารบั

การฝึกอบรมในสถานศึกษา 
(3) ประสานงานกับพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรยีนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น

ที่เกีย่วขอ้ง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนกัศึกษา 
(4) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
(5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าดว้ยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็น 

ในการลงโทษนักเรยีนนักศึกษา 
 (6) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไมส่งบในสถานศึกษา 
(7) จัดทําระเบยีนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตดัคะแนนความประพฤติ และการลงโทษกรณีกระทํา

ความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
(8) สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบรหิารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(9) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(10) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

1. นางนัฐชวนันท ์  เดชะอําไพ  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
2. นายพีรพงศ์  มีแก้ว  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3. นายเรงิสันต ์  ภูริคัมภีร์  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
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4. นายปรีชา  ทิมทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
5. นายเรงิฤทธิ ์  กิจไพบูลทว ี ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
6. นายรัตนชัย  กองวงศ์  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
7. นางสุภัชชา  เครื่องเทศ ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
8. นายชาตร ี  เริงชยัภูมิ ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
9. นายวิศรุต  ไวโสภา  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
10. นายโรมรัน  ลาดเหลา ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
11. นายสมเกียรติ ์ พันธุ์น้อย  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
12. นายรกัเกียรต ิ พุ่มคุ้ม  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
13. ดร.แมนฤทธิ์  บุญเย็น  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
14. นายดํารง  สัพโส  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง 
15. นายอธิเจตน์  ทิวะสิงห ์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
16. ว่าที่ ร.ต.มนตร ี คําหารพล พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
17. นายอดิเรก  สีสายัณห์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
18. นางรัชนีวรรณ  ศิลป์สมบูรณ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

           19. นายซานาด ู  หว่านพืช            ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหนา้งานปกครอง 
20. นายตะวัน  ขุนวิเศษ            ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
21. น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพัฒน ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
22. นายนนทนนัท ์   เวทสรากุล ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
23. นางศิริพร  พูลธนะ  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านปกครอง 

4. งานแนะแนวอาชพีและการจัดหางาน 
นายดํารง  สัพโส  ครู คศ.2  ทําหนา้ทีห่ัวหนา้งาน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรยีนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรยีนการสอนความ

ประพฤต ิระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
(2) จัดทําคู่มือนกัเรยีนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(3) ดําเนินการงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษาและการจัดสรรทนุเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
(4) บริการให้คําปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นกัเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แกน่ักเรยีนนักศึกษา และผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม 
(6) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพรว่มกับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ อกชน และชุมชน 
(7) ดําเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสรมิอาชีพ ศึกษาตอ่และประกอบอาชีพอิสระ 
(8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรยีนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีสํ่าเร็จการศึกษาโดย ติดตามการมี

งานทํา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชพี และการจัดทํารายงานให้ผู้ที่เกีย่วข้อง 
(9) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
(10) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามลําดับขั้น 
(11) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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1. น.ส.เกษร  เทศสวัสดิ ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
2. น.ส.ศิรกิมล  มณีฉาย  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
3. นางวทันยา  พลายละหาร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
4. น.ส.กาญจนา  รักพวง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ 
5. นายสมยศ  สุพงษ ์  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าทีง่านแนะแนวฯ 
 

5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นายสันติ   ปรางแกว้ ครู คศ.1  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการ และการให้บริการต่างๆภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ําดื่มการทําบตัร

ประกันสุขภาพ การทําประกันอบุัติเหต ุการทําใบอนุญาตขับขี ่การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสาร และยานพาหนะต่างๆ การ
ตรวจสุขภาพประจําป ีและตรวจหาสารเสพตดิ ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(2) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล   การบรกิารทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และบุคลากรของสถานศึกษา 

(4) ให้คําปรึกษาและทําหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ ส่ิงเสพติด และโรคภัย
ร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกัน และรักษา 

(5) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เปน็ไปตามระเบียบ 
(6) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบ และควบคุม ดูแลการประกอบอาหารและการให้บรกิารแก่นักเรียน

นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมใหถู้กต้องตามหลักโภชนาการที่ด ี
(7) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(8) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(9) ดูแล บํารุงรกัษา รับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ไดร้บัมอบหมาย 
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายมงคล     ผลพุด   ครู คศ.2    ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนกัเรยีนนักศึกษา 
2. นายณรงค์     องอาจ   ครู คศ.2    ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนกัเรยีนนักศึกษา 
3. ว่าที่ ร.ต.มนตรี     คําหารพล   พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนกัเรยีนนักศึกษา 
4. น.ส.ปรยีาภรณ์     พูลศิริมัทนาพร  ครูพเิศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนกัเรยีนนักศึกษา 
5. นางช่อเพชร     องอาจ            ลูกจ้างชั่วคราว    เจ้าหน้าทีง่านสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายฉัตรชัย      สมพงศ์    ครู คศ.2    ทําหน้าทีห่ัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวชิาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกีย่วขอ้งเพือ่กําหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจําป ี
(2) ดําเนินการโครงการตามพระราชดําร ิ   เช่น   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

หรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) ดําเนินการโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ
แบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ  เป็นต้น 

(4) ดําเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคล่ือนที่รว่มกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 
(5) ดําเนินการจัดกิจกรรมและการให้บรกิารทีต่อบสนองตอ่ชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยชว่ยประชาชน โครงการอาชีวะบริการและโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ 
กรณเีกิดภัยพิบตัิหรือเหต ุเร่งดว่นตามที ่ได้รับมอบหมาย 

(6) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ 
(7) ดําเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปญัหาป้องกันโรคเอดส์งานอาสา

พัฒนาและป้องกันตนเอง 
(8) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

โดยผ่านทางส่ือมวลชนต่าง ๆ 
(9) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกีย่วขอ้งในการให้คําแนะนํา ในการ

ประกอบอาชพีแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
(10) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(11) ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

1. นายปรีชา     ทิมทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. นายชาตร ี    เริงชยัภูมิ  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
3. นายสมเกียรติ์     พันธุ์น้อย  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
4. นายรักเกียรติ    พุ่มคุ้ม  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
5. นางนันทวัน     อุบลวัตร  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
6. นายอภิชาต ิ    เกษม  ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
7. นายวชิระ          วิงวอน  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
8. นายณันฐกานต์    โมธินา พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
9. นายมนูภัณฑ์    อยู่ยั่งยืน พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
10. นายวรากร       พรมจิ๋ว พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
11. นายสันติ          หาญอาษา พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
12. นายชิตมงคล     พงษ์สิงห ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
13. นายภณ     พุ่มคุ้ม ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
14. นายภาคภูมิ     ทับสีหา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
15. น.ส.วรัญญา     ทุมทอง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
16. น.ส.เดือนเพ็ญ     งามด ี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
17. นายสมยศ     สุพงษ ์ ลูกจ้างชั่วคราว    เจ้าหน้าทีง่านโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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ฝ่ายวิชาการ 
นายวิศาล    เพช็รมุณี    รองผู้อํานวยการ   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ   มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วย  การบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552  และ
ควบคุมดูแลในสายงาน   ดังนี้ 

1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาชีพ   4. งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. งานวัดผลและประเมินผล   6. งานส่ือการเรยีนการสอน 

1. สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์และสาขาวิชาชพี    
              1.1 นางณัฐสุกานดา    ศิริแจ่ม         ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาสามัญสัมพันธ ์
                                                                              และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   1.2 นายรักเกียรต ิ พุ่มคุ้ม        ครู คศ.2     ทําหน้าทีห่ัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   1.3 นายดํารง  สัพโส           ครู คศ.2   ทาํหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
                ทําหนา้ที่หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   1.4 นายณรงค์  องอาจ       ครู คศ.2   ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   1.5 นายนันทวุฒ ิ ภู้มณี        ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   1.6 นายเริงฤทธิ ์ กิจไพบูลทวี    ครู คศ.3  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาไฟฟา้กําลัง 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   1.7 นายชาตร ี  เริงชยัภูมิ       ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   1.8 นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห ์       ครูผู้ชว่ย ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
   1.9 นายปรีชา  ทิมทอง        ครู คศ.3  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง           
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   1.10 นายโรมรัน  ลาดเหลา       ครู คศ.2     ทําหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาเมคคาทรอนกิส์ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   1.11 นางนัฐชวนันท ์ เดชะอําไพ      ครู คศ.3  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาการบัญชี 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   1.12 นายเรงิสันต์ ภูริคัมภีร์         ครู คศ.3  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาการตลาด 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   1.13 นางสุภัชชา เครื่องเทศ       ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   1.14 นายวิศรุต  ไวโสภา          ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย
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สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์และสาขาวิชาชีพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังตอ่ไปน้ี 
(1) การจดัทําแผนการจัดการเรียนการสอนตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม 

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
(2) ควบคุม ดูแล  ส่งเสริม กํากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรยีน การสอน   

การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการ 

(3) วางแผน และดําเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนําไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเนือ่ง และรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกได ้

(4) จัดหาดูแลรกัษาวัสด ุครุภัณฑ์ อุปกรณ ์เครื่องจกัร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใชง้านได้เป็นปกต ิและ 
มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

(5) สนับสนุนการพัฒนาการเรยีนการสอน นวตักรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ ์การใช้อุปกรณ์การ 
เรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ 

(6) อุปกรณก์ารเรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ 
(7) ติดตามและแนะนําเกี่ยวกับการทําโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรยีนรู ้คู่มือครู ใบงาน ตลอดจน 

แฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรยีนการสอน 
(8) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษาและลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาใหเ้ป็นไปตามใบงาน 
(9) ควบคุมดูแลและพัฒนาสํานักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
(10) ปกครองดแูลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบยีบแบบแผนของทางราชการและเสนอความดี

ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
(11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(12) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามลําดับขั้น 
(13) ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
น.ส.เยาวลักษณ์  ศรีเมือง     ครู คศ.1  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) จัดทํา รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
(2) จัดทําตารางสอน ตารางเรยีนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกีย่วขอ้ง 
(3) จัดทําแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
(4) พัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะรว่มกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 

เพื่อจัดรายวิชา และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของ ตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

(5) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรทีจ่ัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรอืการศึกษาตอ่ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ 
การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 
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(7) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนทั้งระบบ  การเทยีบโอนความรู ้ และประสบ 
การณว์ิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
(9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทําเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอน ส่ือและ 

เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
(10) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
(11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(12) จัดทําปฏิทินการปฏิบตัิงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามลําดับขั้น 
(13) ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
   1.1 นายธนวฒัน์      ทรัพยศ์รีเกื้อกูล  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยหัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.2 นายสันติ        ปรางแกว้      ครู  คศ.1          ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
   1.3 นายวรากร        พรมจิ๋ว      พนักงานราชการ    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
   1.4 น.ส.เบญจวรรณ  ชูมงคล            พนักงานราชการ    ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.5 นางวทันยา        พลายละหาร     ครูพเิศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
   1.6 น.ส.อรอมุา      ปล้ืมจิตร์           ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.7 นายตะวนั       ขุนวิเศษ      ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
   1.8 น.ส.วิชญ์ชยาพา ผดุงพฒัน์         ครูพเิศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.9 นายกนก       ทองเน้ือดี         ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.10 น.ส.วรญัญา    ทุมทอง            ครูพเิศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.11 น.ส.ผ่องพรรณ จันทร์สมร         ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.12 นายนพินธ์      ศรีเอี้ยง            ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.13 นายวัชรากร    อุทะดารา         ครูพิเศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.14 น.ส.ภัสสร      อ่ําหนองโพธิ์      ครูพเิศษสอน      ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   1.15 นางมยรุ ี        อําพลพร          ลูกจา้งช่ัวคราว      เจ้าหน้าทีง่านพฒันาหลักสูตรการเรยีนการสอน 

3. งานวัดผลและประเมินผล 
น.ส.ศิริลักษณ ์       ตั้งจงัตระกูล      ครู  คศ.1          ทําหน้าที่หัวหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริมสนับสนุนครู และผู้สอนให้มีความรูค้วามเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล และประเมินผล 
(2) กํากับ ดูแล จัดการเรยีนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เปน็ไปตามระเบียบ 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรยีน 
(4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ ผู้อํานวยการวิทยาลัย 

เพื่ออนุมัติผลการเรยีน 
(5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รบัการอนุมตัิแล้วส่งงานทะเบียน 
(6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
(7) ดําเนินการวเิคราะห์ข้อสอบและจัดทําข้อสอบมาตรฐาน 
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(8) เก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกีย่วกับงานวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 

(9) ดําเนินการเกี่ยวกับการเทยีบโอนผลการเรยีน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
(10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(11) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิานตามลําดับขั้น 
(12) ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายวศิรุต  ไวโสภา  ครู คศ.2  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. นายมงคล  เถื่อนฤาชัย ครู คศ.1  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
3. นายวรากร  พรมจิ๋ว  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยหัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล 
4. นายเอกราช  เขียวทอง ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
5. น.ส.กาญจนา  รักพวง  ครูพิเศษสอน       ผู้ช่วยหัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล 
6. น.ส.เดอืนเพญ็  งามด ี  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
7. นายนนทนันท ์            เวทสรากุล          ครพูิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
8. น.ส.ภัสสร  อ่ําหนองโพธิ ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
9. น.ส.ธันยณ์ภัทร  เปรมสนธิภูม ิ ลูกจ้างชั่วคราว    เจ้าหน้าทีง่านวัดผลและประเมินผล 

4. งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นายอานันท ์  ธัญญานนท ์ ครู คศ.2  ทําหน้าทีห่ัวหนา้งาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้
(1) วางแผนพัฒนาการบริการหอ้งสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 
(2) จัดระบบการบรกิารให้ได้มาตรฐาน 
(3) ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(4) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิานเสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลําดบัช้ัน 
(5) ดูแล บํารุงรกัษา และรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
1. นายพงษศักดิ์     นิลผาย   ครู คศ.2             ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วทิยบรกิารและงานห้องสมุด 
2. นายวิศรุต     ไวโสภา   ครู คศ.2    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและงานหอ้งสมุด 
3. นายเมาลี           กล่ินหอม   ครู คศ.2    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนยว์ิทยบริการและงานหอ้งสมุด 
4. น.ส.เสาวคนธ์       สรรพสิทธิ ์   พนักงานราชการ    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและงานหอ้งสมุด 
5. นางรัชนีวรรณ      ศิลป์สมบูรณ์     ครูพเิศษสอน    ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและงานหอ้งสมุด 
6. น.ส.อัญชลี     สาแก้ว            ลูกจ้างชั่วคราว    บรรณารักษห์้องสมุด 
7. นางไฉน     ด้วงปั้น   พนักงานธุรการ    เจ้าหน้าทีง่านศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด 
 

5. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 
นายรัตนชัย      กองวงศ์    ครู คศ.3            ทําหน้าทีห่วัหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
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 (1) จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถไปประกอบอาชีพได ้

(2) จัดทําแผนและคู่มือการฝึกตามโครงการสรา้งของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 

(3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการ 
วัดผลและประเมินผล ควบคุมกํากับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ 

(4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศึกษาระบบ 
ทวีภาคี 

(5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนกัศึกษา 
(6) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(7) ดูแล บํารุงรกัษาและรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
   1.1 นายชาตร ี  เริงชยัภูมิ         ครู คศ.2        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.2 นายศิริพงศ์  ชาลีน้อย          ครู คศ.2        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.3 นายโรมรัน   ลาดเหลา         ครู คศ.2         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.4 นายดํารง  สัพโส              ครู คศ.2         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.5 นายณรงค์            องอาจ             คร ูคศ.2        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.6 น.ส.สุพิชชา           กันทะพันธุ์        ครู คศ.1         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.7 นายนิพนธ์            ศรีเอี้ยง           ครูพิเศษสอน    ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.8 นายสมยศ            สุพงษ ์           ลูกจา้งช่ัวคราว   เจ้าหนา้ที่งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.9 น.ส.วิมลรัตน์         อุดมพงษ ์           ลกูจา้งช่ัวคราว   เจ้าหน้าที่งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
 

6. งานสื่อการเรียนการสอน 
น.ส.สุพิชชา          กันทะพนัธุ์           ครู คศ.1       ทําหน้าทีห่วัหน้างาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) วางแผนจัดหา จัดทํา การให้บริการ ส่ือการเรยีนการสอน โสตทัศนูปกรณ ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการเรียนรู ้
(2) จัดหารรวบรวมวัสด ุส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรกิารในการศึกษา

ค้นคว้าของคร ูนักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(3) อํานวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ครใูนการจดัทําส่ือการเรยีนการสอน 
(4) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครใูนการใช้และผลิตส่ือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(5) รับผิดชอบ  ดูแลบํารุงรกัษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บรกิารด้านโสตทัศนูปกรณ ์

ต่าง ๆ  การใชห้้องโสตทัศนศึกษา 
(6) จัดทําปฏิทนิการปฏิบัตงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
(7) ดูแล บํารุงรกัษาและรับผิดชอบทรพัย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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1. นายอธิเจตน์            ทิวะสิงห ์           ครูผู้ช่วย                 ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
2. นายวรากร  พรมจิ๋ว  พนักงานราชการ     ผู้ช่วยหัวหนา้งานส่ือการเรยีนการสอน 
3. นายมนูภัณฑ์  อยู่ยั่งยืน  พนักงานราชการ      ผู้ช่วยหัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
4. นายกนก  ทองเน้ือด ี ครูพิเศษสอน     ผู้ช่วยหัวหนา้งานส่ือการเรยีนการสอน 
5. นายวัชรพงศ์  โสภา  ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าทีง่านส่ือการเรียนการสอน 
 

ครู    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียน  พัฒนาผู้เรียน   
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา   พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน 
และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน    การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนและส่งเสริมการเรยีนรูข้องผู้เรียนด้วยวิธกีารหลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

(2) จัดอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกับพัฒนาผู้เรยีนตาม 

ศักยภาพ 
(6) ทํานุบาํรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสิทธภิาพ 

ยิ่งขึ้น 
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

พนักงานราชการ     ลูกจ้างประจํา    และลูกจ้างชั่วคราว     มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ปฏิบัติ  และ ข้อ 47    หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษาทีม่ิได้กําหนดไว้ในคําส่ังนี้ ให้
ปฏิบัติตามระเบยีบ  ข้อบงัคับ  คําส่ัง  แบบแผน   และขนบธรรมเนียมของทางราชการในกรณีที่บุคคลที่ได้รบัมอบหมาย
หน้าที่ตามคําส่ังน้ี  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   ( เช่น  ลา ไปราชการ  หรือย้าย ฯลฯ)  ให้มอบหมายงาน
ในหน้าที่แก่ผู้ที่เห็นสมควร  โดยความเห็นชอบของผู้บงัคับบัญชา     เพื่อให้งานดําเนินไปโดยต่อเนื่อง  และไม่เกิดผลเสีย
ต่อทางราชการ  ทั้งนี ้ ให้ยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ  พ.ศ.2524  อยา่งเครง่ครัด 
 

ทั้งนี ้   ตั้งแต่วนัที ่ 15  พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป 
 

      ส่ัง   ณ    วันที ่   11   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

       (นายเฉลิมชนม์   เวทสรากุล) 
                                              ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ ์
         


