เรื่อง

คำสั่งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ
ที่ ๐๑๖ / ๒๕๖๐
กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในสถำนศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๐
******************************************

ตำมที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ ได้ ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำร
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ ข้อ ๔๒(๑), (๗) และภำรกิจของสถำนศึกษำใน
ปัจจุบัน
อำศัยตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๕๒ ให้ผู้อำนวยกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำมี
อำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของสถำนศึกษำโดย
สำมำรถแต่งตั้งบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรงำนวิทยำลัยฯ
เกิดประสิทธิผลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ทำหน้ำที่และรับผิดชอบในฝ่ำยต่ำง ๆ
ดังนี้
๑.

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำงรัตน์มณี บุญใหญ่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
ให้ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำมระเบียบสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 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 งำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงณัฐธภำ บุญถูกนิธิโชติ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำววรรณี ศรีสะอำด
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

-๒มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๔ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
๒. จัดทำร่ำง หนังสือรำชกำร ประกำศ คำสั่ง ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร จัดลำดับควำมสำคัญ
ของเอกสำร ร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน
๓. เอกสำรกำรพิมพ์ ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบ
แผนของทำงรำชกำร
๔. สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๕. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสำร หลักฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำงๆเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรศึกษำ และให้บริกำรบุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ
๖. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำงสำร นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกำศ ให้บุคลำกร
และนักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ
๗. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับส่ง ไปรษณีย์ ธนำณัติ โทรเลขของบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ
๘. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๙. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๒ งำนบุคลำกร
นำงสำวสีนวน ศรีสหะบุตร ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร ( ครู ) ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบุคลำกร
นำงสำวเจนจิรำ โสรส ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๕ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ของบุคลำกรในสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒. จัดทำแผนกำรใช้อัตรำกำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๓. จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสรำภรณ์ กำรจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
๖. ให้คำแนะนำ อำนวยควำมสะดวก แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติ กำรขอเปลี่ยนตำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะ
กำรออกหนังสือรับรอง กำรขอรับบำเหน็จบำนำญ เงนิทดแทนและกำรจัดทำสมุดบันทึกผลงำนและคุณงำมควำม
ดีของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๗. กำรดำเนินกำรทำงวินัยของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๘. กำรจัดสวัสดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ
๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๐. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย

-๓
๑.๓ งำนกำรเงิน
นำงชลำลัย บุญพิคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรเงิน
นำงสำวอมรรัตน์ สังข์ขำว
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน
นำงสำวปวีณำ สุยไสย์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๖ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ดำเนินงำนด้ำน
กำรเงิน กำรเบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรนำฝำกเงิน กำรนำเงินส่งคลัง กำรถอนเงินและกำรโอนเงินของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. รับและเบิกจ่ำยเงิน ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินคงเหลือประจำวันของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
๓. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
๔. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบ
๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรเบิก จ่ำยให้
ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๔ งำนบัญชี
นำงสำวปรำรถนำ ม้ครมย์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบัญชี
นำงสุภีพร
คล่องดี
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๗ ควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีของสถำนศึกษำตำม
ระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำรำยงำนงบกำรเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน
กำหนดเวลำตำมระเบียบ
๓. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
๔. ให้คำปรึกษำ ชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๕. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบ
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๕ งำนพัสดุ
นำงสำวนลินี วังจ่อ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนพัสดุ
นำงสำวรุ่งนภำ กำหำวงค์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ

-๔นำงสำวปิยะธิดำ งำมวิลัย
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ
นำยศักดิ์ณรงค์ วงค์วรรณำ
ตำแหน่ง ครูสำขำงำนยำนยนต์ ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ
( ยำนพำหนะ )
นำยรังษฤษดิ์ รุ่งแสง
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๘ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยพัสดุ
กำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ
๒. จัดทำระเบียบที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ
๓. จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงกำรบำรุงรักษำและกำร
พัสดุต่ำงๆที่เกี่ยวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
๔. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินคำมประเภทเงิน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี
๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยต่อกำรใช้งำน
๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยกำรควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๗. เก็บรักษำเอกสำรและกลักฐำนต่ำงๆไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบ
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๖ งำนอำคำรสถำนที่
นำยกิตติพันธ์ ศรีเสมอ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
นำยธวัชชัย
หำญบำง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนอำคำรสถำนที่
ว่ำที่ ร.ต.ไพศำล บุญมำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำทีง่ ำนอำคำรสถำนที่
นำยชัยวัฒน์
กำระเกษ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำยสำยัณห์ มะโนรำช
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำยอำทิตย์
แสงใสแก้ว
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำยชัยวัฒน์ ภูสำรำญ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงณิชำภำ ทองใส
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
น.ส.ผ่องพรรณ พิมสมำน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงบุษบำ
โพธิ์ชัย
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
นำงศรีเมือง ทองพันชั่ง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๙ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ กำรใช้ และกำร
ขอใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรรักษำสภำพแวดล้อมและ

-๕ระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำให้เป็นระเบียบและสวยงำม
๔.จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
๔. ให้คำแนะนำและคำชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
๕. เก็บรักษำอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบ
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๗ งำนทะเบียน
นำยชลณัฏฐ์ โพพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนทะเบียน
นำยชัชชัย
กำหำวงศ์
ตำแหน่งครู ค.ศ ๑ ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
น.ส.สุพรรณี รุ่งแสง
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๐ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดหำแบบพิมพ์ต่ำงๆที่ใช้ในงำนทะเบียน
๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ กำรตรวจหลักฐำนต่ำงๆ
๓. ดำเนินกำรให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๔. ดำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังกำหนดกำรขอพักกำรเรียน กำรขอ
คืนสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
๕. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษำ
๖. ตรวจสอบรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทน กำรพ้นสภำพ
กำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เพื่อรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบแล้วแต่กรณี
๗. ประสำนงำนกับวัดผลและประเมินผลจัดทำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย ( GPA )และตำแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ( PR ) เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๘. รับผลกำรประเมินกำรเรียนประจำภำค ซึ่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำเห็นชอบแล้วบันทึก
ลงในระเบียนแสดงผลกำรเรียน
๙. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น กำรออกสำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
ใบรับรองกำรเรียน ประกำศนียบัตร และเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑๐. รับและดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้องต่ำงๆของนักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน เช่นกำร
ลำออก กำรพักกำรเรียน กำรโอน กำรย้ำย กำรเรียนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็น
ต้น
๑๑. ส่งแบบสำรวจและรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน รวมทั้งรำยงำนกำรเรียนของผู้สำเร็จ
กำรศึกษำให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ
๑๒. จัดระเบียบและระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียนและเอกสำรอื่นๆตำม
ควำมจำเป็นกับงำนทะเบียน ให้เป็นไปตำมระเบียบ

-๖๑๓. เก็บรักษำ เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินกำรทำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบ
๑๔. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๕. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๑๖. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๘ งำนประชำสัมพันธ์
นำงสำวกำนต์ธิดำ ถำกุล ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
นำงสำวรุ่งนภำ กำหำวงค์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนประชำสัมพันธ์
นำยสุวัช
ศรปรำบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์
นำยเพชร
บุญตำ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์
นำงสำวเจนจิรำ โสรส ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯข้อ ๒๑ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอื่นๆให้แก่บุคลำกรใน
สถำนศึกษำและบุคคลทั่วไป
๒. รับผิดชอบต่อศูนย์กำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเช่น
ศูนย์ควบคุมเสียงตำมสำย ศูนย์วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์ภำยในและภำยนอกงำนสื่อสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนรำชกำรสถำนศึกษำอื่นๆ
สื่อมวลชน และประชำชน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
๔. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๕. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๖. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นำงวิไล ศิลำบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำมระเบียบสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแล
งำนดังต่อไปนี้
๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ
๒.๒ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
๒.๓ งำนควำมร่วมมือ
๒.๔ งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒.๖ งำนกำรตลำด กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ

-๗นำงสมเดช พระสุพรรณ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๒ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมนโยบำย
ภำรกิจของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดทำแผนกำรศึกษำ แผนกำรใช้
ทรัพยำกร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และ
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๒. จัดทำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยเพิ่มประเภทวิชำสำขำวิชำที่เปิดสอนใน
สถำนศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสังคมชุมชนและท้องถิ่นตำมควำมพร้อม
และศักยภำพของสถำนศึกษำตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนที่กำหนดและ ดำเนินกำรเรื่องปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ
๓. รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิชำ
สำรวจควำมต้องกำรวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชำและงำนต่ำงๆเพื่อเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดซื้อ
จัดจ้ำง
๔. วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ
๕. จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในแผนงำนและโครงกำรใช้เงินงบประมำณและเงิน
นอกประมำณเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับขั้น
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ งำนข้อมูลสำรสนเทศ
นำยชัชชัย กำหำวงศ์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนข้อมูลสำรสนเทศ
นำยเพชร
บุญตำ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนข้อมูลสำรสนเทศ
นำงสมเดข พระสุพรรณ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๓ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษำ จัดทำ และบริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน บุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำร
เรียนและข้อมูลทำงเศรษฐกิจและสังคม ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสำนงำนกับแผนกวิชำและงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและประกอบอำชีพ
๓. พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอื่น สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นรวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ข้อมูล
จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
๔. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ

-๘๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมลำดับ
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๓ งำนควำมร่วมมือ
นำยเพชร บุญตำ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ
นำยภำณุวิชญ์ สิมนำม ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนควำมร่วมมือ
นำงเพลินจิต ทรงกลด ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนควำมร่วมมือ
นำงปิยนุช
โตมร ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ
นำยภำณุ
วรรณทวี ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ
นำยนิรุทธ
ชำติวงค์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ
นำงสมเดช พระสุพรรณ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๔ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ประสำนควำมร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่ำงๆของสถำนศึกษำ
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วมลงทุนเพื่อ
กำรศึกษำ
๓. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๔. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีได้รับมอบหมำย
๒.๔ งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนวิจัย ฯ
นำงสำวศิริพร มั่งสันเทียะ ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนวิจัย ฯ
นำงสำวเสำวณีย์ ขำวแสง ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๕ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรในสำถนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย กำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพแระ
โยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
๒. วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรจัดกำรอบรมและกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ
๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ วิจัย และกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรบริหำรและกำรพัฒนำวิชำชีพ รวมทั้งผลงำนทำงวิชำกำร
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๖. บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย

-๙๗.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำยบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวศิ ำล ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประกัน ฯ
นำงสำวเสำวณีย์ ขำวแสง
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประกัน ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๖ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำยแล
หลักเกณฑ์ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒. วำงแผนดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน
และภำยนอก
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ แผนกวิชำและงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำนประกอบกำรบุคคล
องค์กรและหน่วยงำน ภำยนอกในกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๔. ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ( องค์กรมหำชน )ใน
กำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกกำรศึกษำ
๕. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๖ งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ
นำยประกอบ
ศรีใส ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล ฯ
นำงสำวปรำรถนำ มัครมย์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพรำะวิสำหกิจ ฯ
นำยวรวุฒิ
ลำลุน ตำแหน่ง ครู ค.ศ ๒ ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ
นำงสำวเสำวณีย์ ขำวแสง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผลฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำดำเนินงำนส่งเสริมผลิตผล จัดทำ
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมกำรทำธุรกิจขนำดย่อมกำรประกอบอำชีพอิสระเพื่อสร้ำง
รำยได้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน
๒. วำงแผน ดำเนินงำน ประสำนสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชำชีพ สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเพื่อรับงำนกำรค้ำ รับจัดทำ รับบริกำร
รับจ้ำง ผลิตเพื่อจำหน่ำย กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผลและ
จำหน่ำยผลิตผล
๔. กำกับติดตำมและจัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของงำนผลิตผล กำรค้ำ และธุรกิจที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรำยงำนเป็นประจำทุกเดือน
๕. รวบรวมข้อมูลสถิติรำยรับ-รำยจ่ำยในกำรดำเนินงำน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ
๖.ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ

-๑๐๗.จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๘.ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร นักเรียน นักศึกษำ
นำยสุระภี ผกำพันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้ำ
ทีร่ องผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำร นักเรียน นักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ๑๑และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำน
ดังต่อไปนี้
๓.๑ งำนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ
๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ
๓.๓ งำนปกครอง
๓.๔ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
๓.๕ งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
๓.๑ งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
นำยวรวุฒิ
ลำลุน
ตำหน่งครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน ฯ
นำยชลณัฏฐ์ โพพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนกิจกรรม ฯ
( รับผิดชอบงำนนักศึกษำวิชำทหำร )
นำยพำยุ
ทองเต็ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม
( รับผิดชอบงำนกีฬำ)
นำยภำณุวิชญ์ สิมนำม
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม
( รับผิดชอบงำนดนตรี )
นำงสำวนลินี วังจ่อ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำทีง่ ำนกิจกรรม
( รับผิดชอบงำนส่งเสริมศำสนำศิลปวัฒนธรรม)
นำยเพชร
บุญตำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำทีง่ ำนกิจกรรม
( รับผิดชอบงำนลูกเสือ)
นำงสำวกำนต์ธิดำ ถำกุล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนกิจกรรม
( รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษภำยนอกสถำนศึกษำ)
นำงสำวสีนวน ศรีหะบุตร
ตำแหน่ง ( ครู) พนักงำนรำชกำร ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม
( รับผิดชอบงำนอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และงำนเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม )
นำงสำวบังอร คำพันลำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ ธุรกำรงำนกิจกรรม ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๙ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรม ต่ำงๆขึ้นภำยในสถำนศึกษำ
๒. ดำเนินกำรจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชีพต่ำงๆ ขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น องค์กำรเกษตร
กรในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ( อกท.)
องค์กำรช่ำงเทคนิคในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อ.ช.ท. )องค์กำรนักคหกรรมศำสตร์ในอนำคตแห่งประเทศ

- ๑๑ไทย ( อคท.) องค์กำรนักธุรกิจในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อธท.) องค์กำรช่ำงศิลปหัตถกรรมในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ( อศท.)หรือองค์กำรที่เรียกชื่ออื่นในลักษณะเดียวกัน
๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่ำงๆในวันสำคัญของชำติ
ศำสนำและพระมหำกษัตริย์
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักเรียน นักศึกษำ แล
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำ ด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์
๔. ควบคุมดูแล กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร
๕. ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและศิลปะวัฒนำธรรมในสถำนศึกษำ
๖. ควบคุมและดำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง
๗. ประสำนงำนปละให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๘. สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ
นำงกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ตำแหน่ง (ครู ) พนักงำนรำชกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ
นำงสำวทิพำวรรณ ทองใบ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๐ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริมกำรจัดทำ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษำ
๓. ส่งเสริมประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้คำปรึกษำแนะนำนักเรียน นักศึกษำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ
๔. ส่งเสริม ประสำนงำน ครูที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรกำหนดรำยวิชำในกำร
ลงทะเบียนเรียน ให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษำ ในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ กำรลงทะเบียนเทียบ
โอนควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรขอเปลี่ยน ขอเพิ่มและขอถอนรำยวิชำ
กำรขอพักกำรเรียน กำรโอนย้ำย กำรลำออก กำรขอผ่อนผันหรือยกเว้นกำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ
ติดตำม แนะนำ ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียน กำรคำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษำ
๕. ประสำนกับครู แผนกวิชำ และงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของนักเรียน นักศึกษำและผู้
เข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ
๖. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมิน
เสนอฝ่ำยบริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๗. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เป็นข้อมูลในกำรทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่
ปรึกษำ เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับ
๘. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๙.

-๑๒๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๓ งำนปกครอง
นำงสำวจิรพร งำมวิลัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนปกครอง
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
นำยสิงห์
ทำวัลย์
ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
นำงตมิสำ
ยอดบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
นำงรัชนี
พัฒทัยสง
ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
นำงสำววรวรรณ กุศลพันธ์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๓๑ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ปกครองดูแล นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตำมที่กำหนดไว้
ในกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ แผนกวิชำและหัวหน้ำงำนในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน นักศึกษำ
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่จำก
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครองเพื่อพิจำรณำกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ
๕. พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติและพิจำรณำเสนอ
ควำมเห็นในกำรลงโทษ นักเรียน นักศึกษำ
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทกำรก่อควำมไม่สงบในสถำนศึกษำ
๗. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษำที่ได้รับกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและลงโทษ กรณี
กระทำควำมผิดต่อระเบียบ วินัย ข้อบังคับ
๘. สรุปผลกำรประเมินและนำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๔ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน
นำยบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศำล ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ
และกำรจัดหำงำน
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวฯ
นำงสำวกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ตำแหน่ง (ครู) พนักงำนรำชกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวฯ
นำยภำณุวิชญ์ สิมนำม ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนแนะแนวฯ
นำยสุวชั
ศรปรำบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนว ฯ
น.ส.วรวรรณ กุศลพันธ์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพ ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๒ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้

-๑๓๑.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ควำมประพฤติระเบียบวินัยและข้อบังคับ
๒. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๓. ดำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
๔. บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวอำชีพและจัดหำงำนแก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๕. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำรเพื่อจัดหำงำนให้แก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม
๖. สร้ำงระบบเครือข่ำย กำรแนะแนวอำชีพกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ เอกชนและชุมชน
๗. ดำเนินกำรแนะแนวอำชีพพร้อมทั้งสิ่งเสริมอำชีพ ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ
๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่สำเร็จกำรศึกษำโดยติดตำม
กำรมีงำนทำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพและกำรจัดทำรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๐. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๑. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๕ งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ
นำงสำวสีนวน ศรีหะบุตร
ตำแหน่ง(ครู ) พนักงำนรำชกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรฯ
นำงสำวสุมำลัย แซ่เลี้ยว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำร ฯ
นำงสำวบังอร คำพันลำ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๓ และควำมรับฟิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดและควบคุมดูแล สวัสดิกำรและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำ เช่น ร้ำนอำหำร น้ำ
ดื่ม กำรทำบัตรประกันสุขภำพ กำรทำประกันอุบัติเหตุ กำรทำใบอนุญำตขับขี่ กำรขอใช้สิทธิ์ลดค่ำโดยสำรและ
ยำนพำหนะต่ำงๆ กำรตรวจสุขภำพประจำปีและตรวจหำสำรเสพติด ของนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
๒. จัดหำเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยำบำลและบริกำรทำงสุขภำพแก่นักเรียน นักศึกษำ ผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรทำงสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและบุคลำกรของสถำนศึกษำ
๔. ให้คำปรึกษำและทำหน้ำที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ สิ่งเสพติดและ
โรคร้ำยแรงต่ำงๆทั้งกำรป้องกันและรักษำ
๕. จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
ระเบียบ
๖. จัดโรงอำหำร วำงแผน จัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำรและกำรให้กำรบริกำรแก่
นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องหลักโภชนำกำรที่ดี
๗. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ
๘. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น

-๑๔๙. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน
นำยศรำวุธ แข่งขัน
ตำแหน่งครูวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนโครงกำร
พิเศษฯ
นำงเพลินจิต ทรงกลด
ตำแหน่ง ครูตัดเย็บ ฯ ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำทีง่ ำนโครงกำรพิเศษฯ
นำงปิยนุช
โตมร
ตำแหน่ง ครูเสริมสวย ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนโครงกำรพิเศษฯ
นำยนิรุทธ
ชำติวงค์
ตำแหน่งครูตัดผมชำย ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ ำนโครงกำรพิเศษฯ
นำยชัยวัฒน์ กำระเกษ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำยพำยุ
ทองเต็ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำยภำณุ
วรรณทวี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ
นำงสำวทิพำวรรณ ทองใบ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๔ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๒. ดำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชดำริ เช่นโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดนหรือโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงกำรพัฒนำ
อำชีพแบบบูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกขนและ ๑๐๘ อำชีพ เป็นต้น
๔. ดำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่น
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตำมนโยบำยเช่น โครงกำรศูนย์ซ่อม
สร้ำงเพื่อชุมชน โครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรอำชีวะบริกำร และโครงกำรช่วยเหลือ
ให้บริกำรอื่นๆกรณีภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. เผยแพร่องค์ควำมรู้ ทักษะวิชำชีพแก่ประชำชน เพื่อกำรมีงำนทำและประกอบอำชีพ
๖. ดำเนินงำน ประสำนงำน ป้องกัน และปรำบปรำมสำนเสพติด งำนแก้ปัญหำโรคเอดส์งำนอำสำ
พัฒนำและป้องกันตนเอง
๗. ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ตลอดจนข่ำวสำรและเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพให้แก่
ประชำชนผู้สนใจโดยผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ
๘. ติดตำมกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและประสำนควำมร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรให้คำแนะนำ
ในกำรประกอบอำชีพแก่ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
๙. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๐. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. ฝ่ำยวิชำกำร
นำยคีตนันต์ นำจำปำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ให้ทำหน้ำที่

- ๑๕รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ว่ำด้วยกำรบริกำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำนดังต่อไปนี้
๔.๑ สำขำวิชำ
๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
๔.๓ งำนวัดผลและประเมินผล
๔.๔ งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด
๔.๕ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
๔.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช.)
หัวหน้ำแผนกวิชำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ( ปวส )
หัวหน้ำแผนกวิชำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
๔.๑.๑ หมวดวิชำทักษะชีวิต
นำงณัฐธภำ บุญถูกนิธิโชติ ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำหมวดวิชำทักษะชีวิต
๔.๑.๒ สำขำงำนเทคนิคพื้นฐำน
นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำเทคนิคพื้นฐำน
๔.๑.๓ สำขำวิชำช่ำงยนต์
นำยศรำวุธ แช่งขัน ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำยำนยนต์
๔.๑.๔ สำขำช่ำงเชื่อมโลหะ
นำยบุญชรัสมิ์ ธนัชมนตรีวิศำล ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำสำขำช่ำงเชื่อมโลหะ
๔.๑.๕ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
นำยวิทยำกร วรรณำ ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๖ สำชำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
นำงรัชนี พัฒทัยสง
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
๔.๑.๗ สำชำวิชำกำรบัญชี
นำยวรวุฒิ ลำลุน
ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี
๔.๑.๘ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นำยชัชชัย กำหำวงศ์ ตำแหน่งครู ค.ศ.๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔.๑.๙ สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต
นำยชลณัฏฐ์ โพพิพัฒน์ ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำเทคนิคกำรผลิต
๔.๑.๑๐ สำขำอำหำรและโภชนำกำร
นำงชลำลัย
บุญพิคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำอำหำรและโภชนำกำร
๔.๑.๑๑ สำขำงำนผ้ำและเครื่องแต่งกำย
นำงชลำลัย
บุญพิคำ ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำงำนผ้ำ ฯ
๔.๑.๑๒ สำขำกำรเสริมสวย
นำงชลำลัย บุญพิคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำสำขำกำรเสริมสวย
๔.๑.๑๓ สำขำกำรตัดผมชำย
นำงชลำลัย บุญพิคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่หัวหน้ำสำขำกำรตัดผมชำย

-๑๖มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๕ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. กำรจัดทำแผนกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือก จัดตำรำงสอนรวมและ
ตำรำงสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชำ
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริมกำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัย ในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบแบบ
แผนของทำงรำชกำร
๓. วำงแผนและดำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแผนกวิชำ เพื่อ
นำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้
๔. จัดหำ ดูแล รักษำวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชำให้ใช้งำนได้เป็นปกติ
และมีเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๕. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์กำรใช้อุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน กำรเขียนตำรำ เอกสำรและใบช่วยสอนต่ำงๆ
๖. ติดตำมและแนะนำเกี่ยวกับกำรทำโครงกำรฝึก โครงกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู ใบงำน
ตลอดจนแฟ้มสะสมงำน โดยบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
๗. ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำ และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบงำน
๘. ควบคุมดูแลและพัฒนำสำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สะอำดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
๙. ปกครองดูแล บุคลำกรในแผนกวิชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและ
เสนอควำมดีควำมชอบของบุคลำกรแผนกวิชำ
๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๑. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๒. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
นำงตมิสำ ยอดบุตร ตำแหน่งครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
นำงชลำลัย บุญพิคำ ตำแหน่งครูชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน ( กลุ่มระยะสั้น )
นำยเพชร บุญตำ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ
(กลุ่มทวิศึกษำ )
นำงกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ตำแหน่ง ( ครู ) พนักงำนรำชกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำ
หลักสูตร ฯ
นำยชัยวัฒน์ กำระเกษ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ
นำยสมพร
โยธี ตำแหน่ง (ครู) พนักงำนรำชกำร ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ
นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ ชำนิ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ( ดูแล
ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ )
นำงสำวกำญจนำ วงษ์มณี ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๖ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- ๑๗๑. จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนกำรเรียน ของทุกแผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงของกลักสูตร
๒.จัดทำตำรำงสอน ตำรำงเรียน ร่วมกับแผนกวิชำต่ำงๆและสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง
๓.จัดทำแบบฟอร์มต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำหลักสูตร
๔.พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำน
ภำยนอกเพื่อจัดรำยวิชำและสำขำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ชุมชน ท้องถิ่น
สภำพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๕.จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือ
กำรศึกษำต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
๖.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้และเข้ำใจในหลักกำรจุดหมำยและ
หลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ
๗.ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์วิชำชีพและสะสมหน่วยกิต
๘.ส่งเสริมและพัฒนำกำรกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร
๙.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๑๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อประโยชน์
กำรศึกษำ
๑๒. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๓. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๑๔. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๔.๓ งำนวัดผลและประเมินผล
นำงสำวภัทธำริน มุทุจิตต์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวัดผลฯ
นำงสำวศิริพร มั่งสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลฯ
นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ ชำนิ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผล ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๗ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผลและ
ประเมินผล
๒. กำกับ ดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
๓. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน
๔. ตรวจสอบผลกำรให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและผู้อำนวยกำร
วิทยำลัย เพื่ออนุมัติผลกำรเรียน
๕. รวบรวมผลกำรเรียนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วส่งงำนทะเบียน
๖. จัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ
๗. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมำตรฐำน
๘. เก็บรักษำและทำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบ

-๑๘๙.ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๑๑. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับ
๑๒. ดูแล บำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๔ งำนศูนย์วิทยบริกำรและห้องสมุด
นำงนลินทิพย์ บุญทรัพย์ษิณ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ทำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์วิทยบริกำร ฯ
นำยไชยำ
ทิพย์คุณ
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์วิทยบริกำร
(ดูแลระบบเครื่องเสียง )
นำงสำวศิริธร ผ่ำนพินิจ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิทยบริกำรฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๓๘ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุด และศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
๒. จัดระบบกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน
๓. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๔. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๕. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๕ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำงตมิสำ
ยอดบุตร ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบ
ทวิภำคี
นำยเพชร
บุญตำ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำยศักดิ์ณรงค์ วงศ์วรรณำ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำทีง่ ำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ ชำนิ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ทำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำ ฯ
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๙ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อให้
ผู้เรียนสำมำรถประกอบอำชีพได้
๒. จัดทำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรวิเครำะห์
จุดประสงค์รำยวอชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ
๓. วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำม กำรฝึกปฏิบัติในสถำนประกอบและมีกำร
วัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับ ดูแล และแก้ปัญหำต่ำงๆ
๔. ประชุมสัมมนำ ครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี
๕. ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับนักเรียน
นักศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย

-๑๙๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำยไชยำ ทิพย์คุณ
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร ทำหน้ำที่หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
ว่ำที่ร้อยตรี ไพศำล บุญมำตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำทีเ่ จ้ำหน้ำทีง่ ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
นำยเพชร บุญตำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ทำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๔๐ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. วำงแผน จัดหำ จัดทำกำรให้บริกำร สื่อกำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเรียนรู้
๒. จัดหำรวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆเพื่อให้บริกำรใน
กำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ
๓. อำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน
๔. พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในกำรใช้และผลิตสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรศึกษำทำงไกล กำร
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕. รับผิดชอบ ดูแล บำรุง รักษำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและให้บริกำรด้ำน
โสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ
๖. จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับขั้น
๗. ดูแล บำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลูกจ้ำงประจำ
นำยจวน ภำษี
ตำแหน่ง พนักงำนรับโทรศัพท์ ทำหน้ำที่ บำรุง รักษำ ดูแล ต้นไม้ สวนหย่อม
ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยำเขตกำรศึกษำนอกระบบ
นำยประภำส แสงใส ตำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง ทำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์
และรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร
จึงขอให้ข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำววิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละและเคร่งครัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดผลดีต่อทำงระบบรำชกำร ทั้งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๐

( นำยพัสกร คำเพรำะ )
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ

