คำสั่งวิทยำลัยเทคนิคแม่วงก์
ที่ 070/๒๕64
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานด้ า นต่ า งๆ ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แม่ ว งก์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕64
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๔๒ และ ข้อ ๔๘ แห่งระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้ วยการบริห ารสถานศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายงานในหน้ าที่ ต่า ง ๆ จึง ให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ถือปฏิบัติและรับผิดชอบตามคาสั่งนี้
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ตาแหน่ง ครู คศ. 2 วิทยฐานะ ครูชานาญการ
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบุคลากร
3. งานการเงิน
4. งานการบัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์
ผู้แทนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นางสาวศศิธร โชติตะคุ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป
๑.๑ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
๑.๑.๑ นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๑.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป
1.2.1 นางสาวศศิธร โชติตะคุ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.2.2 นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(๒) จัดทาร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คาสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร จัดลาดับ
/ความสาคัญ…

-2ความสาคัญ ของเอกสาร ร่ วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
(๓) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญ ชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา
(๔) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
(๕) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง คาชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร
และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
(๖) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียนและ นักศึกษา
(๗) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๘) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งำนบุคลำกร
๒.๑ หัวหน้ำงำนบุคลำกร
๒.๑.๑ นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน
ตาแหน่ง ครู คศ.1
๒.2 เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร
2.2.1 นายพิสิฐ พูลอนันต์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2.2.2 นางสาวศศิธร โชติตะคุ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ
งำนบุคลำกร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) แนะนา เผยแพร่ และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
(๒) จัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรในสถานศึกษา
(๓) จัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(๔) ควบคุม จัดทาสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรใน
สถานศึกษา
(๕) ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ การขอเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ การจั ดท าทะเบี ยนประวัติ ของบุค ลากรใน
สถานศึกษา
(๖) ให้คาแนะนา อานวยความสะดวกแก่บุ คลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัต ร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตาแหน่ง การขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ
การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบาเหน็จบานาญ เงินทดแทนและการจัดทาสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา
(๗) ดาเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
(๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๐) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๑) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/๓. งานการเงิน…

-3๓. งำนกำรเงิน
๓.๑ หัวหน้ำงำนกำรเงิน
๓.๑.๑ นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
3.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกำรเงิน
3.2.1 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ

ตาแหน่ง ครู คศ.๒
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

๓.3 เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน
๓.3.๑ นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนกำรเงิน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดาเนินการด้าน
การเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาฝากเงิน การนาเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับ และเบิ กจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงิน คงเหลือ ประจาวันของสถานศึกษา ให้ เป็น ไปตาม
ระเบียบ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบ
(๕) ให้คาแนะนา ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก -จ่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๘) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งำนกำรบัญชี
๔.๑ หัวหน้ำงำนกำรบัญชี
๔.๑.๑ นางสาวอ้อมใจ ขาหล่อ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๔.2 เจ้ำหน้ำที่งำนกำรบัญชี
๔.2.๑ นางสาวศรุตา แสงสูงเนิน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนกำรบัญชี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบั ญ ชี ปรับปรุงบัญ ชี การปิดบัญ ชี ของ สถานศึกษา ตาม
ระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดท ารายงานงบการเงิน และบั ญ ชี เพื่อ จัดส่ง ส่วนราชการและหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อ งภายใน
กาหนด เวลาตามระเบียบ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(๔) ให้คาปรึกษา ชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบ
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๘) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/๕. งานพัสดุ...
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๕.๑ หัวหน้ำงำนพัสดุ
๕.๑.๑ นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ตาแหน่ง ครู คศ.1
5.2 ผู้ช่วยงำนพัสดุ
5.2.1 นายกิติพันธ์ จอมธัญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
5.2.2 นายอาทิตย์ รอดย้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
5.2.3 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๕.3 เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ
๕.3.๑ นายวิษณุ ขันทอง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนพัสดุ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การ
เบิกจ่ายพัสดุและการจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒) จัดทาทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
(๓) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง การบารุงรักษาและการ
พัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
(๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
(๖) ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๗) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่ อการตรวจสอบและดาเนิ นการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบ
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๐) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งำนอำคำรสถำนที่
๖.๑ หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
๖.๑.๑ นายอาทิตย์ รอดย้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
6.2 ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
6.2.1 นายชีวิน วัฒนชัยพล
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
6.2.2 นายคมกริช อินทา
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
6.2.3 นายไกรลาศ เนียบเนียร
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
6.2.4 นายณัฐพล พิลึก
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๖.3 เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
๖.3.๑ วิษณุ ขันทอง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๖.4 นักกำรภำรโรง แม่บ้ำน พนักงำนขับรถ
๖.4.๑ นายไพรวัลย์ ยันยง
ตาแหน่ง นักการภารโรง
๖.4.2 นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี
ตาแหน่ง นักการภารโรง
๖.4.3 นายพงษ์ธร ผาจันทร์ดา
ตาแหน่ง นักการภารโรง
6.4.4 นายศรีไพร ยันยง
ตาแหน่ง นักการภารโรง
๖.4.5 นางละมัย ผ่องศรี
ตาแหน่ง แม่บ้าน
6.4.6 นายวิษณุ โคกทับทิม
ตาแหน่ง พนักงานขับรถ
/๖.5 ยามรักษาการณ์…
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6.5.1 นายณัฐชัย เกตุศิละ
ตาแหน่ง ยามรักษาการณ์
6.5.2 นายเที่ยง ทองสี
ตาแหน่ง ยามรักษาการณ์
6.5.3 นายสมศักดิ์ สมประสงค์
ตาแหน่ง ยามรักษาการณ์
งำนอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอ
ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุ ม ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม พั ฒ นาอาคารสถานที่ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
(๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัย อื่น ๆ
(๕) ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบ
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๙) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งำนทะเบียน
๗.๑ หัวหน้ำงำนทะเบียน
๗.๑.๑ นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
7.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทะเบียน
7.2.1 นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
๗.3 เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
๗.3.๑ นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์

ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

งำนทะเบียน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
(๓) ดาเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๔) ดาเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกาหนด การขอพักการเรียนการขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(๕) จัดทาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
(๖) ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้ น
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนาเสนอให้ผู้อานวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามควรแก่กรณี
(๗) ประสานกับ งานวั ดผลและประเมิ น ผล จั ดท ารายงานผลการเรีย นเฉลี่ย (GPA) และต าแหน่ ง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๘) รับ ผลการประเมิ น ผลการเรีย นประจาภาค ซึ่ง ผู้ อ านวยการวิท ยาลั ยอนุ มั ติแ ล้ ว บั นทึ ก ลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน
(๙) ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/(๑๐) รับและดาเนิน...
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การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
(๑๑) ส่งแบบสารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของ
ผู้สาเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
(๑๒) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
(๑๓) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อ การตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบ
(๑๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(๑๕) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๖) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งำนประชำสัมพันธ์
๘.๑ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
๘.๑.๑ นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
8.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
8.2.1 นายเอนก ทับวิชา
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
8.2.2 นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๘.3 เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์
๘.3.๑ นายพิสิฐ พูลอนันต์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
(๒) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เช่น ศู น ย์ค วบคุม เสี ยงตามสาย ศูน ย์ วิท ยุสื่ อสาร โทรศัพ ท์ ภ ายในภายนอกสถานี วิท ยุ และการสื่อ สาร ด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็ น ศูน ย์ ข้อ มูล และบริ การข่าวสารของราชการ ประสานงานกับ ชุ มชน ท้ อ งถิ่น ส่ วนราชการ
สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
(๔) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๕) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๖) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นายสืบศักดิ์ หลงขาว ตาแหน่ง ครู คศ.1
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล
๑. งานวางแผนและงบประมาณ
๒. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
๓. งานความร่วมมือ
/๔. งานวิจัย…
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๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้แทนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นายกิติพันธ์ จอมธัญ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑. งำนวำงแผนและงบประมำณ
๑.๑ หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ
๑.๑.๑ นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ตาแหน่ง ครู คศ.1
๑.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ
๑.๒.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนวำงแผนและงบประมำณ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี ตามนโยบายและ
ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) จัดทาข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึก ษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิด
สอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา
(๓) ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไป ตามแผนที่
กาหนดและดาเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
(๔) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึก ของแผนกวิชา
สารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
(๕) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
(๖) จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๙) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ
๒.๑ หัวหน้ำงำนศูนย์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ
๒.๑.๑ นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
2.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ
2.2.1 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๒.3 เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ขอ้ มูลและสำรสนเทศ
๒.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
/งานศูนย์ข้อมูล...

-8งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทา
และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์โดยประสานงานกับ แผนกวิชาและงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
(๓) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(๔) กากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๘) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) กากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของห้องซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ประจาสถานศึกษา
๓. งำนควำมร่วมมือ
๓.๑ หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ
๓.๑.๑ ว่าที่พันตรีดุสิต รื่นรวย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๓.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ
3.2.1 นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
3.3 เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ
๓.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนควำมร่วมมือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ประสานความร่วมมือและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
(๒) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศและความช่ ว ยเหลื อ จากภายนอกในการร่ ว มลงทุ น
เพื่อการศึกษา
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๕) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
๔.๑ หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
๔.๑.๑ นางสาววชิราพร แกล้วการไถ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
4.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
4.2.1 นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๔.3 เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
๔.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ
/งานวิจัย...

-9งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
(๒) วิ เคราะห์ วิจั ย และประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ก สู ตร ผลสัม ฤทธิ์ การจั ด การเรี ย นการสอน การใช้
เครื่ องมื อวั สดุ อุ ป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ทางการศึ กษา ในการจัด การเรีย นการสอน การใช้ อาคารสถานที่ และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
(๓) รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลการวิ เคราะห์ วิ จั ย และการประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นก ารสอน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๕) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๖) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๕.๑ หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๕.๑.๑ นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
5.2 ผู้ช่วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
5.2.1 นางสาวเบญจพร เสือคารณ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๕.3 เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๕.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมสนับ สนุน ให้ บุ คลากรในสถานศึ กษาได้มี ความรู้ความเข้าใจในหลัก การ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(๒) วางแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
(๓) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ประสานงานกับ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๗) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
๖.๑ หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
6.1.1 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
6.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
๖.2.๑ นางสาวนิตยา แสงระยับ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๖.3 เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
๖.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
/งานส่งเสริมผลิตผล...

-10งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ และประกอบธุรกิจ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) วางแผน ดาเนินงาน ประสานสัมพัน ธ์ ร่วมมื อกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทา รับบริการ รับจ้าง
ผลิตเพื่อจาหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
(๒) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทาทะเบียนผลิตผล และ
จาหน่ายผลิตผล
(๓) กากับ ติดตาม และจัดทาบัญ ชีรายรับ -รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทารายงานเป็นประจาทุกเดือน
(๔) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ -รายจ่ายในการดาเนิน งาน เพื่อเป็ นข้อมูลในการพิ จารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๗) ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
ทำหน้ำที่รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน ตาแหน่ง ครู คศ.1
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล
๑. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
๒. งานครูที่ปรึกษา
๓. งานปกครอง
๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๕. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
๖. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ
นายธนงค์ สีทับทิม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นางสาวเจนจิรา พิลึก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอนุชิต วาที
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑. งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
๑.๑ หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
๑.๑.๑ นายธนงค์ สีทับทิม
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๑.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
๑.2.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.2.2 นายอนุชิต วาที
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑.๓ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม (ครูที่ปรึกษำองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย)
1.3.1 นายธนาธิป ใจสูงเนิน
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
1.3.2 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
1.3.3 นายณัฐพล พิลึก
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
1.3.4 นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
/๑.๔ ผู้ช่วยหัวหน้า…
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๑.๔.๑ ว่าที่พันตรีดุสิต รื่นรวย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๑.๔.2 นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๑.5 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม (ครูที่ปรึกษำชมรมลูกเสือวิสำมัญ)
๑.5.๑ นายธวัช จันทร์สิงห์
งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
(๒) ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง และควบคุ ม ดู แ ลองค์ ก ารวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา เช่ น องค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(๓) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสาคัญของชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้
เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณ ธรรมพื้ นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
(๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
(๖) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๗) ควบคุมและดาเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) สรุป ผลการประเมิ น และน าผลการประเมิ น เสนอฝ่ า ยบริ ห ารและส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
(๑๐) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๑) ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งำนครูที่ปรึกษำ
๒.๑ หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
๒.๑.๑ พนักงานราชการใหม่ (ช่างยนต์)
2.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
2.2.1 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด
๒.3 เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ
๒.3.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก
2.3.2 นายอนุชิต วาที

ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

งำนครูที่ปรึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรม
ของนักเรียนนักศึกษา
(๓) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ ปรึก ษาให้คาปรึกษาแนะน านัก เรียนนักศึ กษาเกี่ยวกั บการเข้ าร่ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ
(๔) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดรายวิชาในการ
ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชาการขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือ
/ยกเว้นการ…
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เฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
(๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนาผลการประเมิน
เสนอฝ่ายบริหารและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๗) จั ด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ข้ อ มู ล ในการท าเครื่ อ งมื อ แบบฟอร์ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
ครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๘) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งำนปกครอง
๓.๑ หัวหน้ำงำนปกครอง
๓.๑.๑ นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๓.๒ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนปกครอง
3.2.1 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.2.2 นายอาทิตย์ รอดย้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
3.2.3 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
3.2.4 นายธวัช จันทร์สิงห์
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
3.2.5 นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
3.2.6 นางสาวนิตยา แสงระยับ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
3.2.7 นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๓.๓ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
๓.๓.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
3.3.2 นายอนุชิต วาที
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนปกครอง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปนี้
(๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา เจ้าหน้าที่ จาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
(๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(๕) พิ จารณาเสนอระเบี ย บว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ ก ารตั ด คะแนนความประพฤติ แ ละพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(๖) ประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
(๗) จั ด ท าระเบี ย บนั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาที่ ไ ด้ รับ การพิ จ ารณาตั ด คะแนนความประพฤติ แ ละลงโทษ
กรณีกระทาความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
(๘) สรุปผลการประเมินและนาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
/(๙) จัดทาปฏิทิน…
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(๑๐) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
๔.๑ หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน
4.1.1 นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
4.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน
๔.2.๑ นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๔.3 เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
๔.3.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4.3.2 นายอนุชิต วาที
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
(๒) จัดทาคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดาเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
(๔) บริการให้คาปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๖) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(๗) ดาเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
(๘) จั ดเก็ บ และรวบรวมข้อ มูล นั กเรี ยนนั กศึ กษาและผู้ เข้ารั บการฝึก อบรมที่ สาเร็ จการศึก ษาโดย
ติดตามการมีงานทา การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทารายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๐) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๑) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
๕.๑ หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
๕.๑.๑ นางสาวนิสาชล เพมขุนทด
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
5.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
5.2.1 นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
5.2.2 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๕.3 เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
5.3.1 นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕.3.2 นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕.3.3 นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕.3.4 นางสาวศศิธร โชติตะคุ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕.3.5 นายพิสิฐ พูลอนันต์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕.3.6 นายวิษณุ ขันทอง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
/๕.3.7 นางสาวศรุตา…
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ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5.3.8 นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5.3.9 นางสาวเจนจิรา พิลึก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5.3.10 นายอนุชิต วาที
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร
น้าดื่ม การทาบัตรประกันสุขภาพ การทาประกันอุบัติเหตุ การทาใบอนุญ าตขับขี่ การขอใช้สิ ทธิลดค่าโดยสารและ
ยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจาปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๒) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
(๔ ) ให้ ค าปรึ ก ษาและท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพอนามั ย เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(๕) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
(๖) จัด โรงอาหาร วางแผน จัด ระบบและควบคุม ดูแ ลการประกอบอาหารและการให้ การบริก าร
แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
(๘) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๙) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
๖.๑ หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
๖.๑.๑ นายกิติพันธ์ จอมธัญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
6.2 ผู้ช่วยงำนงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
6.2.1 นายอาทิตย์ รอดย้อย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๖.3 เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
๖.3.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๖.3.2 นายอนุชิต วาที
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก อบรมและบริ ก ารวิ ช าชี พ ร่ ว มกั บ แผนกวิ ช าและงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
(๒) ดาเนินการโครงการตามพระราชดาริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชาย
เดนหรือโครงการตามแนวพระราชดาริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนา
อาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
(๔) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ
(๕) ด าเนิ น การจั ดกิ จ กรรมและการให้ บ ริก ารที่ ต อบสนองต่ อ ชุม ชนและสัง คมตามนโยบาย เช่ น
โครงการศูน ย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่ วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการ
ช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
/(๖) เผยแพร่...
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(๗) ดาเนินงาน ประสานงาน ป้ องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญ หา ป้องกันโรคเอดส์
งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
(๘) ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ค วามรู้ ต ลอดจนข่ า วสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชี พ ให้
แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ...
(๙) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนา
ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(๑๐) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๑) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยวิชำกำร
ทำหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ตาแหน่ง ครู คศ.1
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล
๑. แผนกวิชา
๒. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๓. งานวัดผลและประเมินผล
๔. งานวิทยบริการและห้องสมุด
๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖. งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร
นายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร
นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑. แผนกวิชำช่ำงยนต์
๑.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์
๑.๑.๑ นายธวัช จันทร์สิงห์
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๑.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำยำนยนต์
๑.๒.๑ นายกิติพันธ์ จอมธัญ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๑.๓ ครูแผนกวิชำช่ำงยนต์
1.3.1 นายสืบศักดิ์ หลงขาว
ตาแหน่ง ครู คศ.1
1.3.2 นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๑.๓.3 นายไกรลาศ เนียบเนียร
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
1.3.4 นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๒. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
๒.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
๒.๑.๑ นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๒.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำกำลัง
๒.๒.๑ นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
ตาแหน่ง ครู คศ.2
/๒.3 ครูแผนก...

-16๒.3 ครูแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
2.3.1 นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
๒.3.2 ว่าที่พันตรีดุสิต รื่นรวย
2.3.3 นายธนาธิป ใจสูงเนิน
2.3.4 นายคมกริช อินทา
๓. แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๑ นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
3.2 รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
3.2.1 นายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์
3.3 ครูแผนกวิชำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
3.3.1 นายธนงค์ สีทับทิม
3.3.2 นายเอนก ทับวิชา
3.3.3 นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
4. แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง
๔.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง
๔.๑.๑ นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
๔.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง
4.2.1 นายณัฐพล พิลึก
4.๓ ครูแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง
4.3.1 นายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี
๕. แผนกวิชำกำรบัญชี
๕.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี
๕.๑.๑ นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
๕.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี
๕.๒.๑ นางสาวอ้อมใจ ขาหล่อ
๕.๓ ครูแผนกวิชำกำรบัญชี
5.3.1 นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
๖. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖.๑.๑ นางสาวนิตยา แสงระยับ
๖.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๖.๒.๑ นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
6.3 ครูแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.3.1 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
6.3.2 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด
๗. แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๗.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๗.๑.๑ นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
7.2 รองหัวหน้ำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7.2.1 นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์

ตาแหน่ง ครู คศ.1
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่งครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง ครู คศ.1
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
/7.3 ครูแผนก...

-177.3 ครูแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7.3.1 นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน
7.3.2 นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์
8. แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน
8.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน
9.๑.๑ นายอาทิตย์ รอดย้อย
8.2 รองหัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน
8.2.1 นายชีวิน วัฒนชัยพล
9. แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
9.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
9.๑.๑ นางสาวอุทุมพร แสนเขียว
9.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
9.๒.๑ นางสาวเนตรนารี เกตุสอน
9.3 ครูแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
9.3.1 นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
9.3.2 นางสาววชิราพร แกล้วการไถ
9.3.3 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต
9.3.4 นางสาวเบญจพร เสือคารณ

ตาแหน่ง ครู คศ.1
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน

แผนกวิชำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญ ชีวิชาเลือก จัดตารางสอน
รวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) วางแผนและด าเนิ น งานด้ า นมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของแผนกวิ ช า
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
(๔) จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
๕) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนตารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
(๖) ติดตามและแนะนาเกี่ยวกับการทาโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียน
การสอน
(๗) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
(๘) ควบคุมดูแลและพัฒนาสานักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย ทันสมัยอยู่เสมอ
(๙) ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเสนอความดี ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
(๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๑) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๒) ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/๑0. งานพัฒนา...

-18๑0. งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
๑0.๑ หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
๑0.๑.๑ นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
10.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
10.2.1 นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๑0.3 เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
๑0.3.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดทา รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
(๒) จัดทาตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(๕) จัดหา รวบรวมและพั ฒ นาหลัก สูตรที่ จัด ขึ้นเพื่อ ความรู้หรือทั กษะในการประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
(๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
(๙) ส่ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ค รูแ ละผู้ ส อนจั ด ท าเอกสารประกอบการสอนและจั ดการเรีย นการสอน
สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
(๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
(๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๒) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๓) ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
11. งำนวัดผลและประเมินผล
11.๑ หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล
๑1.๑.๑ นางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
11.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล
11.2.1 นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
11.3 เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล
11.3.1 นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนวัดผลและประเมินผล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม สนั บสนุ นครูและผู้สอนให้ มีค วามรู้ความเข้าใจและปฏิ บัติต ามระเบี ยบการวัดผลและ
ประเมินผล
(๒) กากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
/(๔) ตรวจสอบ…

-19(๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการ
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน
(๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
(๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(๗) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาข้อสอบมาตรฐาน
(๘) เก็บรักษาและทาลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(๙) ดาเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๑) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๑๒) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑2. งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
๑2.๑ หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
๑2.๑.๑ นางสาวเนตรนารี เกตุสอน
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
12.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
12.2.1 นางสาวนิตยา แสงระยับ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๑2.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
๑2.๒.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดหาหนังสือ วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์เข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(๒) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ และจัดทาเครื่องช่วยค้น เช่น ดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
(๓) พั ฒ นาบริ การห้ องสมุ ดให้ เป็ น แหล่ง เรียนรู้ ที่ เหมาะสมกับ การจั ดการศึ ก ษา ให้ ส อดคล้อ งกั บ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๔) วางแผนพัฒนาห้องสมุดด้านบุคลากร วัสดุสิ่งพิมพ์ หรืออื่น ๆ ตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิตเพื่ อ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
(๕) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และบุคคลทั่วไป
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑3. งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
๑3.๑ หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
๑3.๑.๑ นางสาววิชญาพร บุญอินทร์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
13.2 ผูช้ ่วยหัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
13.2.1 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
๑3.3 เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
๑3.3.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
/งานอาชีวศึกษา…

-20งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ โดยร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ และหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จัดทาแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
(๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ
มีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกากับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
(๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับ นักเรียน
นักศึกษา
(๖) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๗) ดูและบารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑4. งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
๑4.๑ หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
14.1.1 นายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
14.2 ผู้ช่วยงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
๑4.2.๑ ว่าที่พันตรีดุสิต รื่นรวย
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
๑4.3 เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
๑4.3.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนจั ดหา จัด ทา การให้ บ ริก าร สื่ อการเรี ยนการสอนโสตทั ศนู ป กรณ์ แ ละพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(๒) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่ง พิ มพ์ สื่ ออิเล็ กทรอนิก ส์ สื่ อโสตทัศ นูป กรณ์ ต่ างๆ เพื่ อให้บ ริการใน
การศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๓) อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทาสื่อการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๕) รั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง านและให้ บ ริ ก ารด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(๖) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลาดับขั้น
(๗) ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64

(นายสุภี เวียงชัยภูมิ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

