คำสั่งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ
ที่ 274 / ๒๕๖3
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
******************************************
ตำมที่ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ปรับปรุงระเบียบว่ำด้ว ยกำรบริห ำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ ข้อ ๔๒(๑), (๗) และภำรกิจของสถำนศึกษำในปัจจุบัน
อำศัยตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒
ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๕๒ ให้ผู้อำนวยกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำมีอำนำจหน้ำที่
บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของสถำนศึกษำโดยสำมำรถแต่งตั้งบุคลำกร
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนวิทยำลัยฯ เกิดประสิทธิผลจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ทำหน้ำที่และรับผิดชอบในฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุระภี ผกาพันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติ
หน้ ำที่ร องผู้ อำนวยกำรฝ่ ำยบริ ห ำรทรั พยำกร มีห น้ำที่และควำมรับผิ ดชอบ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำนดังนี้
๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป
๑.๒ งำนบุคลำกร
๑.๓ งำนกำรเงิน
๑.๔ งำนบัญชี
๑.๕ งำนพัสดุ
๑.๖ งำนอำคำรสถำนที่
๑.๗ งำนทะเบียน
๑.๘ งำนประชำสัมพันธ์
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
นำงณัฐธภำ บุญถูกนิธิโชติ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำววรวรรณ กุศลพันธ์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นำยประภำส แสงใส
ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลฯ ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๔ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
๒. จั ด ทำร่ ำง หนั งสื อรำชกำร ประกำศ ค ำสั่ ง ตรวจสอบควำมถู กต้อ ง ของเอกสำร จัด ล ำดับ ควำมส ำคั ญ
ของเอกสำร ร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน
๓. เอกสำรกำรพิมพ์ ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผน
ของทำงรำชกำร

๔. สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๕. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสำร หลักฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำงๆเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรศึกษำ
และให้บริกำรบุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ
๖. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกำศ ให้บุคลำกรและนักเรียน
นักศึกษำของสถำนศึกษำ
๗. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับส่ง ไปรษณีย์ ธนำณัติ ของบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ
๘. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๒ งานบุคลากร
นำงณัฐธภำ บุญถูกนิธิโชติ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบุคลำกร
นำยศรำวุธ แก่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนบุคลำกร
นำงสำวอมรรัตน์ สังข์ขำว
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร
นำงชญำนิน นำมวิชำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร
นำงสำวปิยธิดำ สำรโพธิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๕ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ของบุคลำกรในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
๒. จัดทำแผนกำรใช้อัตรำกำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๓. จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๖. ให้คำแนะนำ อำนวยควำมสะดวก แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรขอมีบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติ กำรขอเปลี่ยนตำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะ กำรออกหนังสือ
รับ รอง กำรขอรั บ บ ำเหน็ จ บ ำนำญ เงิ น ทดแทนและกำรจั ด ท ำสมุ ด บั น ทึ ก ผลงำนและคุ ณ งำมควำมดี ข องบุ ค ลำกร
ในสถำนศึกษำ
๗. กำรดำเนินกำรทำงวินัยของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๘. กำรจัดสวัสดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ
๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๐. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
๑.๓ งานการเงิน
นำงนงลักษณ์ ปุณยศรัณย์ ตำแหน่ง ครูค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรเงิน
นำงสำวอมรรัตน์ สังข์ขำว ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน
นำงสำวปวีณำ สุยไสย์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน

มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๖ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน กำร
เบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรนำฝำกเงิน กำรนำเงินส่งคลัง กำรถอนเงินและกำรโอนเงินของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. รับและเบิกจ่ำยเงิน ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินคงเหลือประจำวันของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
๓. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
๔. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ
๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรเบิก จ่ำยให้ถูก ต้องตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๔ งานบัญชี
นำงสำวปรำรถนำ มัครมย์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบัญชี
นำงสำววรรณภำ ศรีละพันธ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี
มีหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗ ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีของสถำนศึกษำตำมระบบบัญชีและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จั ดทำรำยงำนงบกำรเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่ วนรำชกำรและหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในกำหนดเวลำ
ตำมระเบียบ
3. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
4. ให้คำปรึกษำ ชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
5. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ
6. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
7. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๕ งานพัสดุ
นำงสำวรัตนำ กลุ่มแก้ว
นำงสำวสีนวน ศรีหะบุตร
นำงสำวกัลยรัตน์ ศรีจันทร์
นำงสำวปิยะธิดำ งำมวิลัย
นำยประภำส แสงใส
นำยสุรสีห์
ลำภำ
นำยชัยวุฒิ
เหมะสมำน
นำยรังสฤษดิ์ รุ่งแสง
นำยอำทิตย์
แสงใสแก้ว

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนพัสดุ
ตำแหน่ง พนักงำรำชกำร(ครู) ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนพัสดุ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ
ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลฯ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมงทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ( ยำนพำหนะ )
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมงทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ( ยำนพำหนะ )
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์

มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๘ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยพัสดุกำรควบคุม
และกำรจำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. จัดทำระเบียบที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ
๓. จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงกำรบำรุงรักษำและกำรพัสดุต่ำงๆที่
เกี่ยวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
๔. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงิน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยต่อกำรใช้งำน
๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยกำรควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๗. เก็บรักษำเอกสำรและกลักฐำนต่ำงๆไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๖ งานอาคารสถานที่
นำยกิตติพันธ์ ศรีเสมอ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
นำยธวัชชัย
หำญบำง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีง่ ำนอำคำรสถำนที่
นำยณัฐวัฒน์ โสดำมุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำยสุรสีห์
ลำภำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงสำวปวีณำ สุยไสย์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีอ่ ำคำรสถำนที่
นำยสำยัณห์ มะโนรำช
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำยอำทิตย์
แสงใสแก้ว
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำยสี
โพธิ์ขำว
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงณิชำภำ ทองใส
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงสำวผ่องพรรณ พิมสมำน ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงบุษบำ
โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงศรีเมือง ทองพันชั่ง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
มีหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ กำรใช้ และกำรขอใช้อำคำร
สถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ควบคุม ดูแล ปรั บปรุ งพัฒ นำอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลั งงำน กำรรักษำสภำพแวดล้อมและระบบ
สำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำให้เป็นระเบียบและสวยงำม
๔.จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
๓. ให้คำแนะนำและคำชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๔. เก็บรักษำอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ
๕. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น

๗. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๗ งานทะเบียน
นำงสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนทะเบียน
นำยชลณัฏฐ์ โพพิพัฒน์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนทะเบียน
นำยจัตุรพร ประเทือง ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนทะเบียน
นำงสุพรรณี รุ่งแสง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
นำงสำวทิพวรรณ บุญหนัก ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๐ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดหำแบบพิมพ์ต่ำงๆที่ใช้ในงำนทะเบียน
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ กำรตรวจหลักฐำนต่ำงๆ
๓. ดำเนินกำรให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๔. ดำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังกำหนดกำรขอพักกำรเรียน กำรขอคืนสภำพกำร
เป็นนักเรียน นักศึกษำและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
๕. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษำ
๖. ตรวจสอบรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทน กำรพ้นสภำพกำรเป็น
นักเรียน นักศึกษำ เพื่อรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบแล้วแต่กรณี
๗. ประสำนงำนกับวัดผลและประเมินผลจัดทำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย ( GPA )และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์
( PR )เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๘. รับ ผลกำรประเมิน กำรเรีย นประจ ำภำค ซึ่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำเห็ นชอบแล้ ว บันทึกลงใน
ระเบียนแสดงผลกำรเรียน
๙. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น กำรออกสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนใบรับรอง
กำรเรียน ประกำศนียบัตร และเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑๐. รับและดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้องต่ำงๆของนักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน เช่น กำรลำออก
กำรพักกำรเรียน กำรโอน กำรย้ำย กำรเรียนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
๑๑. ส่งแบบสำรวจและรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน รวมทั้งรำยงำนกำรเรียนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ
๑๒. จัดระเบียบและระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียนและเอกสำรอื่นๆตำมควำมจำเป็น
กับงำนทะเบียน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
๑๓. เก็บรักษำ เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำมระเบียบ
๑๔. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๕. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๑๖. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๘ งานประชาสัมพันธ์
นำงสำวพณิตกำญจน์ ทุมพร ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
นำงสำวกฤติญำ อันหนองกุง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์
นำงสำววิภำภรณ์ จำปำเรือง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีป่ ระชำสัมพันธ์

มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯข้อ ๒๑ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอื่นๆให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ
และบุคคลทั่วไป
๒. รับ ผิดชอบต่อศูนย์ กำรติดต่อสื่ อสำรต่ำงๆ ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเช่นศูนย์
ควบคุมเสียงตำมสำย ศูนย์วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์ภำยในและภำยนอกงำนสื่อสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนรำชกำรสถำนศึกษำอื่นๆสื่อมวลชน
และประชำชน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
๔. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๕. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๖. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นำงดำรำณี จันทร์มหำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติ หน้ำที่รอง
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำนดังต่อไปนี้
๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ
๒.๒ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
๒.๓ งำนควำมร่วมมือ
๒.๔ งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒.๖ งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ
๒.๑ งานวางแผนและงบประมาณ
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ
นำงสมเดช พระสุพรรณ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๒ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมนโยบำยภำรกิจของ
สถำนศึกษำให้ ส อดคล้ องกับ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ จัดทำแผนกำรศึกษำ แผนกำรใช้
ทรัพยำกร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล
และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๒. จัดทำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยเพิ่มประเภทวิชำสำขำวิชำที่เปิดสอนในสถำนศึกษำ
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสั งคมชุมชนและท้ องถิ่นตำมควำมพร้อมและ
ศักยภำพของสถำนศึกษำตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนที่กำหนดและ ดำเนินกำรเรื่องปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
๓. รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิช ำสำรวจควำม
ต้องกำรวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชำและงำนต่ำงๆเพื่อเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำง

๔. วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมตั ว ชี้ วั ด ในแผนงำนและโครงกำรใช้ เ งิ น งบประมำณและเงิ น นอกงบประมำณเสนอต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๕. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นำยศรำวุธ แก่นพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำยชัยวัฒน์ กำระเกษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำยจัตุรพร ประเทือง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำงสมเดช พระสุพรรณ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๓ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษำ จัดทำ และบริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษำ
สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน บุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำรเรียนและข้อมูลทำงเศรษฐกิจ
และสังคม ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนดด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์โดย
ประสำนงำนกับแผนกวิชำและงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและประกอบอำชีพ
๓. พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอื่น สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นรวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ข้อมูลจำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
๔. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับ
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๓ งานความร่วมมือ
นำยบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศำล ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ
นำงเพลินจิต ทรงกลด
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ
นำงสมเดช พระสุพรรณ์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๔ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ประสำนควำมร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่ำงๆของสถำนศึกษำ
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วมลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
๓. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๔. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีได้รับมอบหมำย
๒.๔ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร
ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนวิจัย ฯ
นำงสำวปิยธิดำ สำรโพธิ์ ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่งำนวิจัย ฯ

นำงสำวพัณนิภำ ทุมทอง ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๕ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรในสำถนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ต่ำงๆเพื่ อประโยชน์ ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพประโยชน์
โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
๒. วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรจัดกำรอบรมและกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ
๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ วิจัย และกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรบริหำรและกำรพัฒนำวิชำชีพ รวมทั้งผลงำนทำงวิชำกำรของครูและ
บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำประสำนงำนและให้ ค วำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆทั้ ง ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๔. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕. บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๕ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นำยบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศำล ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประกัน ฯ
นำงสำวปิยธิดำ สำรโพธิ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนประกัน ฯ
นำงสำวพัณนิภำ ทุมทอง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประกัน ฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๖ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำยและหลักเกณฑ์
ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒. วำงแผนดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอก
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ แผนกวิชำและงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำนประกอบกำรบุคคล องค์กร
และหน่วยงำน ภำยนอกในกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๔. ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน)ในกำรดำเนินงำน
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกกำรศึกษำ
๕. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๖ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นำงสำวรัตนำ กลุ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล ฯ
นำงสำวปรำรถนำ มัครมย์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร ฯ
นำงนงลักษณ์
ปุณยศรัณย์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร ฯ
นำงสำวพัณนิภำ ทุมทอง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผลฯ

มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำดำเนินงำนส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจ
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมกำรทำธุรกิจขนำดย่อมกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำงรำยได้ให้สอดคล้อง
กับกำรเรียนกำรสอน
๒. วำงแผน ดำเนิน งำน ประสำนสั มพันธ์ ร่ว มมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร องค์กรเอกชน องค์กรวิช ำชีพ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเพื่อรับงำนกำรค้ำ รับจัดทำ รับบริกำรรับจ้ำง ผลิตเพื่อจำหน่ำย กำร
หำรำยได้ระหว่ำงเรียน กำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ำย
ผลิตผล
๔. กำกับติดตำมและจัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของงำนผลิตผล กำรค้ำ และธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้
เป็นปัจจุบันและจัดทำรำยงำนเป็นประจำทุกเดือน
๕. รวบรวมข้อมูลสถิติรำยรับ-รำยจ่ำยในกำรดำเนินงำน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำงำน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
นายสุระภี ผกาพันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำร นักเรียน นักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ๑๑และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำนดังต่อไปนี้
๓.๑ งำนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ
๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ
๓.๓ งำนปกครอง
๓.๔ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
๓.๕ งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
๓.๑ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นำยวิทยำกร วรรณำ
นำยไชยำ ทิพย์คุณ

ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกิจกรรมฯ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
(รับผิดชอบกิจกรรมหน้ำเสำธง)
นำงสำวภัทธำริน มุทจุ ิตต์
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
(รับผิดชอบกิจกรรมทั่วไป)
นำงสำวขนิษฐำ จำปำทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
นำงสำววิภำภรณ์ จำปำเรือง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
นำยจักรกฤษณ์ จันทร์เปรียง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
(รับผิดชอบงำนนักศึกษำวิชำทหำร รด.และงำนลูกเสือวิสำมัญ)
นำยศิรวัฒน์ รัตนะวัน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
(รับผิดชอบงำนนักศึกษำวิชำทหำร รด. ,งำนกีฬำ และ งำนลูกเสือวิสำมัญ)

นำยชัยวัฒน์ กำระเกษ

ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
(รับผิดชอบงำนดนตรี)
นำยสุวชั ศรปรำบ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ครูที่ปรึกษำ อวท. (รับผิดชอบงำน อวท.)
นำงสำวปิยธิดำ สำรโพธิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ครูที่ปรึกษำ อวท. (รับผิดชอบงำน อวท.)
นำยเพชร บุญตำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
(รับผิดชอบงำนลูกเสือวิสำมัญ)
นำงชญำนิน นำมวิชำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยงำนกิจกรรมฯ
(รับผิดชอบงำนลูกเสือวิสำมัญ)
นำงสำวสีนวน ศรีหะบุตร
ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร(ครู)ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนกิจกรรมนักเรียน ฯ
(รับผิดชอบงำนลูกเสือวิสำมัญ)
นำยพงษ์พัฒน์ วรรณทอง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ ธุรกำรงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
มีหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรม ต่ำงๆขึ้นภำยในสถำนศึกษำ
๒. ดำเนินกำรจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชีพต่ำงๆ ขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น องค์กำรเกษตรกรในอนำคต
แห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ( อกท.)องค์กำรช่ำง
เทคนิคในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อ.ช.ท. )องค์กำรนักคหกรรมศำสตร์ในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อคท.)
องค์กำรนักธุรกิจในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อธท.) องค์กำรช่ำงศิลปหัตถกรรมในอนำคตแห่งประเทศไทย
( อศท.)หรือองค์กำรที่เรียกชื่ออื่นในลักษณะเดียวกัน
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่ำงๆในวันสำคัญของชำติศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณในวิ ชำชีพของนักเรียน นักศึกษำ และเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมให้ส อดคล้องและเป็ นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และตำมหลั กปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำ ด้ำนบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์
๕. ควบคุมดูแล กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร
๖. ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและศิลปะวัฒนำธรรมในสถำนศึกษำ
๗. ควบคุมและดำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๙. สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๑๐. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๒ งานครูที่ปรึกษา
นำงสำวกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ตำแหน่ง พนง.รำชกำร (ครู) ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
นำงสำวอิศรำภรณ์ แก้วพวง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนครูที่ปรึกษำ
นำงสำวพิกุล ศรีจันทร์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ

มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๐ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริมกำรจัดทำ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษำ
๓. ส่งเสริมประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้คำปรึกษำแนะนำนักเรียน นักศึกษำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
๔. ส่งเสริม ประสำนงำน ครูที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นและข้อมูลเกี่ ยวกับกำรกำหนดรำยวิชำในกำรลงทะเบียน
เรียน ให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษำ ในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ กำรลงทะเบียนเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรขอเปลี่ยน ขอเพิ่มและขอถอนรำยวิชำกำรขอพักกำรเรียน กำรโอนย้ำย กำร
ลำออก กำรขอผ่อนผันหรือยกเว้นกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำติดตำม แนะนำ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรคำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษำ
๕. ประสำนกับครู แผนกวิชำ และงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของนักเรียน นักศึกษำและผู้ เข้ำรับกำร
อบรมในสถำนศึกษำ
๖. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ป รึกษำ สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำย
บริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เป็นข้อมูลในกำรทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษำ เสนอ
โครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับ
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๓ งานปกครอง
นำยสมพร โยธี
ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร ( ครู ) ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนปกครอง
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยงำนปกครอง
นำงรัชนี
พัฒทัยสง
ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนปกครอง
นำงนงลักษณ์ ปุณยศรัณย์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ ๑ ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนปกครอง
นำยศิรวัฒน์ รัตนะวัน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนปกครอง
นำยสุรสีห์
ลำภำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนปกครอง
นำยพงษ์พัฒน์ วรรณทอง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
มีหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปกครองดูแล นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ แผนกวิชำและหัวหน้ำงำนในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครองเพื่อพิจำรณำกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ
๕. พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติแ ละพิจำรณำเสนอควำมเห็นในกำร
ลงโทษ นักเรียน นักศึกษำ
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทกำรก่อควำมไม่สงบในสถำนศึกษำ
๗. จัดทำระเบียนนักเรียน นั กศึกษำที่ได้รับกำรพิ จำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำ
ควำมผิดต่อระเบียบ วินัย ข้อบังคับ

๘. สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๔ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นำยเพชร
บุญตำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนแนะแนวฯ
นำงสำวกฤติญำ อันหนองกุง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนแนะแนว ฯ
นำงสำวอิศรำภรณ์ แก้วพวง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนแนะแนว ฯ
นำงสำวพิกุล ศรีจันทร์
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพ ฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๒ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ควำมประพฤติระเบียบวินัยและข้อบังคับ
๒. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๓. ดำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
๔. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวอำชีพและจัดหำงำนแก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๕. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำรเพื่อจัดหำงำนให้แก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
๖. สร้ำงระบบเครือข่ำย กำรแนะแนวอำชีพกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ เอกชนและชุมชน
๗. ดำเนินกำรแนะแนวอำชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอำชีพ ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ
๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่สำเร็จกำรศึกษำโดยติดตำม
กำรมีงำนทำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพและกำรจัดทำรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๐. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๕ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นำงสำวสีนวน ศรีหะบุตร
ตำแหน่งพนักงำนรำชกำร (ครู)ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรฯ
นำงเพลินจิต ทรงกลด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนสวัสดิกำร ฯ
นำงสำวบังอร สังข์กษัตริย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนสวัสดิกำร ฯ
นำงสำวพิกุล ศรีจันทร์
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๓ และความรับฟิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดและควบคุมดูแล สวัสดิกำรและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำ เช่น ร้ำนอำหำร น้ำดื่ม กำร
ทำบัตรประกันสุขภำพ กำรทำประกันอุบัติเหตุ กำรทำใบอนุญำตขับขี่ กำรขอใช้สิทธิ์ลดค่ำ โดยสำรและยำนพำหนะต่ำงๆ
กำรตรวจสุขภำพประจำปีและตรวจหำสำรเสพติด ของนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๒. จัดหำเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยำบำลและบริกำรทำงสุขภำพแก่นักเรียน นักศึกษำ ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรทำงสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ
๔. ให้คำปรึกษำและทำหน้ำที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ สิ่งเสพติดและโรคร้ำยแรง
ต่ำงๆทั้งกำรป้องกันและรักษำ

๕. จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
๖. จัดโรงอำหำร วำงแผน จัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำรและกำรให้กำรบริกำรแก่นักเรียน
นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องหลักโภชนำกำรที่ดี
๗. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๘. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๖ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นำยศรำวุธ แข่งขัน
ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษฯ
นำงเพลินจิต ทรงกลด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ
นำงปิยนุช
โตมร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ
นำยนิรุทธ
ชำติวงค์
ตำแหน่งครูพิเศษสอนทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ
นำยชัยวัฒน์ กำระเกษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำยภำณุ
วรรณทวี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำยพงศธร
มณีวงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำยชัยวุฒิ เหมำะสมำน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำงสำวบังอร สังข์กษัตริย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน รำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำยพงษ์พัฒน์ วรรณทอง
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๔ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จั ดทำแผนปฏิบั ติกำรฝึ กอบรมและบริกำรวิช ำชีพร่ว มกับแผนกวิช ำและงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๒. ดำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชดำริ เช่นโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนหรือ
โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงกำรพัฒนำอำชีพแบบ
บูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกขนและ ๑๐๘ อำชีพ เป็นต้น
๔. ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่น ดำเนินกำร
จัดกิจ กรรมและกำรให้ บ ริ ก ำรที่ต อบสนองต่อชุม ชนและสั งคมตำมนโยบำยเช่น โครงกำรศูนย์ ซ่อมสร้ำงเพื่ อชุมชน
โครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรอำชีวะบริกำร และโครงกำรช่วยเหลือให้บริกำรอื่นๆกรณีภัยพิบัติหรือ
เหตุเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. เผยแพร่องค์ควำมรู้ ทักษะวิชำชีพแก่ประชำชน เพื่อกำรมีงำนทำและประกอบอำชีพ
๖. ดำเนินงำน ประสำนงำน ป้องกันและปรำบปรำมสำนเสพติด งำนแก้ปัญหำโรคเอดส์งำนอำสำพัฒนำและ
ป้องกันตนเอง
๗. ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ตลอดจนข่ำวสำรและเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพให้แก่ประชำชนผู้สนใจ
โดยผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ
๘. ติดตำมกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและประสำนควำมร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรให้คำแนะนำในกำร
ประกอบอำชีพแก่ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

๔. ฝ่ายวิชาการ
นายคีตนันต์ นาจาปา ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ทำหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วย
กำรบริกำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำนดังต่อไปนี้
๔.๑ แผนกวิชำ
๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
๔.๓ งำนวัดผลและประเมินผล
๔.๔ งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
๔.๕ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
๔.๑.๑ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นำงณัฐธภำ บุญถูกนิธิโชติ ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
รับผิดชอบในหน้ำที่ หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หัวหน้ำหมวดวิชำทักษะ
ชีวิตตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำภำษำเพื่องำนโรงแรมและเพื่อกำรท่องเที่ยว
ตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๒ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ตำแหน่งครูวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำแผนกวิชำ ช่ำงเทคนิค
พื้นฐำนรับผิดชอบในหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพื้นฐำน ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หัวหน้ำ
กลุ่มทักษะวิชำชีพพื้นฐำน ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิ ชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง ตำม
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๓ แผนกวิชาช่างยนต์
นำยศรำวุธ แข่งขัน ตำแหน่ ง ครู วิ ทยฐำนะครู ช ำนำญกำรพิ เ ศษ ทำหน้ำ ที่ หั ว หน้ ำ แผนกวิ ช ำช่ ำ งยนต์
รับผิดชอบในหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงยนต์ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล
ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงยนต์ตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๔ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นำยชลณัฏฐ์ โพพิพัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำ ที่หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน
รับผิดชอบในหน้ำที่ช่ำงกลโรงงำนหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำ
เทคนิคกำรผลิต ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน ตำมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๕ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นำยบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศำล ตำแหน่งวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงเชื่อม
โลหะ รับผิดชอบในหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำวิชำเทคนิค
โลหะ ตำมหลักสูตประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำ ช่ำงเชื่อมโลหะตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
(ปวพ.)
๔.๑.๖แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
นำงรัชนี พัฒทัยสง ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
รับผิดชอบในหน้ำที่หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลังตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำง
ไฟฟ้ำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ ตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
(ปวพ.)

๔.๑.๗ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นำยวิทยำกร วรรณำ ตำแหน่งครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
รับผิดชอบในหน้ำที่หัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช .)หัวหน้ำสำขำวิชำ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)และหัวหน้ำสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักสูตร
วิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๘ แผนกวิชาการบัญชี
นำงสำวปรำรถนำ มัครมย์ ตำแหน่งครู ค.ศ.1 ทำหน้ำที่หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชีรับผิด ชอบในหน้ำที่
หัวหน้ำสำขำวิชำกำรบัญชี ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๙ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นำงสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล ตำแหน่งครู ค.ศ.1 ทำหน้ำที่หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในหน้ำที่
หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) และหัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ ตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
๔.๑.๑๐ แผนกวิชาคหกรรม
นำงปิยนุช โตมร ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรม รับผิดชอบในหน้ำที่หัวหน้ำ
สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย และสำขำวิชำเสริมสวยและตัดผม ตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
นำยภำณุ วรรณทวี ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่หัวหน้ำแผนกวิชำอำหำรและโภชนำกำร รับผิดชอบ
ในหน้ำที่หัวหน้ำสำขำ สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น (ปวพ.)
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๕ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. กำรจัดทำแผนกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือก จัดตำรำงสอนรวมและตำรำงสอน
ส่วนบุคคลของแผนกวิชำ
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริมกำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัย ในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
๓. วำงแผนและดำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแผนกวิชำ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้
๔. จั ดหำ ดูแล รั กษำวัสดุ ครุ ภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิช ำให้ ใช้งำนได้เป็นปกติและมี
เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๕. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์กำรใช้อุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอน กำรเขียนตำรำ เอกสำรและใบช่วยสอนต่ำงๆ
๖. ติดตำมและแนะนำเกี่ยวกับกำรทำโครงกำรฝึก โครงกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู ใบงำนตลอดจนแฟ้ม
สะสมงำน โดยบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๗. ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำ และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบงำน
๘. ควบคุมดูแลและพัฒนำสำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สะอำดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
๙. ปกครองดูแล บุคลำกรในแผนกวิช ำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและเสนอ
ควำมดีควำมชอบของบุคลำกรแผนกวิชำ
๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๑. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๒. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

๔.๒ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นำงสำวภัทธำริน มุทุจิตต์
ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
นำงปิยนุช โตมร
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
(กลุ่มระยะสั้น)
นำยเพชร บุญตำ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
(กลุ่มทวิศึกษำ)
นำงสำวจิลำวัลย์ ลิพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
นำงสำวกำญจนำ วงษ์มณี
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๖ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนกำรเรียน ของทุกแผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงของกลักสูตร
๒.จัดทำตำรำงสอน ตำรำงเรียน ร่วมกับแผนกวิชำต่ำงๆและสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง
๓.จัดทำแบบฟอร์มต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำหลักสูตร
๔.พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำยนอกเพื่อจัด
รำยวิช ำและสำขำงำนให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบำย ควำมต้ อ งกำรของตลำดแรงงำน ชุ ม ชน ท้อ งถิ่น สภำพเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๕.จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อซึ่งจัด
ขึ้นเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
๖.ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้และเข้ำใจในหลักกำรจุดหมำยและหลักเกณฑ์กำรใช้
หลักสูตรตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ
๗.ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
วิชำชีพและสะสมหน่วยกิต
๘.ส่งเสริมและพัฒนำกำรกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร
๙.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
๑๐. รวบรวมและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อประโยชน์กำรศึกษำ
๑๑. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๒. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๓. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๓ งานวัดผลและประเมินผล
นำยไชยำ ทิพย์คุณ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวัดผลฯ
นำงสำวศิริพร มั่งสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีผ่ ู้ช่วยงำนวัดผลและประเมินผล
นำงสำวทัศนียำ จักขุพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนวัดผลและประเมินผล
นำงสำวศุภลักษณ์ คำตุ้ม
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๗ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผลและประเมินผล
๒. กำกับ ดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน
๔. ตรวจสอบผลกำรให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและผู้อำนวยกำรวิทยำลัย เพื่อ
อนุมัติผลกำรเรียน

๕. รวบรวมผลกำรเรียนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วส่งงำนทะเบียน
๖. จัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ
๗. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมำตรฐำน
๘. เก็บรักษำและทำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผล
กำรเรียนตำมระเบียบ
๙.ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๑. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับ
๑๒. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๔ งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
นำสำวศิริพร มั่งสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์วิทยบริกำร ฯ
นำงสำวพรรณกร แพงศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนศูนย์วิทยบริกำรฯ
นำงสำวปิยะธิดำ งำมวิลัย
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิทยบริกำรฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๘ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุด และศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย
๒. จัดระบบกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน
๓. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๔. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๕ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นำยศรำวุธ แข่งขัน
ตำแหน่ง ครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำฯ
นำยไชยำ ทิพย์คุณ
ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำฯ
นำยเพชร บุญตำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำงสำวกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ตำแหน่ง พนง.รำชกำร (ครู ) ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำงสำวพรรณกร แพงศรี
ตำแหน่งครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำยธวัชชัย
หำญบำง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำงสำวศุภลักษณ์ คำตุ้ม
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำ ฯ
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๓๙ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรวิเครำะห์จุดประสงค์
รำยวอชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ
3. วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำม กำรฝึกปฏิบัติในสถำนประกอบและมีกำรวัดผลและ
ประเมินผล ควบคุมกำกับ ดูแล และแก้ปัญหำต่ำงๆ
4. ประชุมสัมมนำ ครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
5. ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับนักเรียนนักศึกษำ
6. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย

8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๖ งานสื่อการเรียนการสอน
นำงสำวพณิตกำญจน์ ทุมพร ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำยจัตุรพร ประเทือง ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ ผู้ช่วยงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำงสำวขนิษฐำ จำปำทอง ตำแหน่งครูพิเศษสอนรำยชั่วโมง ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำงสำวกำญจนำ วงษ์มณี ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
มีหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๔๐ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. วำงแผน จั ด หำ จั ดท ำกำรให้ บ ริ ก ำร สื่ อกำรเรีย นกำรสอนโสตทั ศนู ปกรณ์ แ ละพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศกำรเรียนรู้
๒. จัดหำรวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆเพื่อให้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำ
ของครู นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
๓. อำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน
๔. พัฒ นำองค์ควำมรู้ ให้ แก่ครู ในกำรใช้และผลิ ตสื่อด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศกำรศึกษำทำงไกล กำรใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
๕. รับผิดชอบ ดูแล บำรุง รักษำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและให้บริกำรด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ
กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลูกจ้างประจา
นำยประภำส แสงใส ตำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง ทำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์และรับส่ง หนังสือรำชกำร
จึงขอให้ข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำววิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมรั บผิ ดชอบ เสี ยสละและเคร่ งครั ดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดผลดีต่อทำงระบบรำชกำร ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1
กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๖3

(นำยศักดิ์ชำญ สมสอำงค์)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ

