
 
 
 

 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคแม่วงก์ 
ท่ี  070/๒๕64 

เร่ือง  มอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

------------------------------------------------- 

    เพื่ อ ให้ การบริหารงานด้าน ต่างๆ  ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  ประจ าปี การศึกษา ๒๕64            
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ   
    อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๔๒ และ ข้อ ๔๘ แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มอบหมายงานในหน้าท่ีต่าง ๆ จึงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ถือปฏิบัติและรับผิดชอบตามค าส่ังนี้     

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
ท ำหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
        นายปรียา  โคตาจตุรพักตร์  ต าแหน่ง  ครู คศ. 2  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  

  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล  
1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานบุคลากร 
3. งานการเงิน 
4. งานการบัญชี 
5. งานพัสดุ 
6. งานอาคารสถานท่ี 
7. งานทะเบียน 
8. งานประชาสัมพันธ ์

ผู้แทนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 นางสาวกนกนาถ  นาหิรัญ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

      เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
  นางสาวศศิธร โชติตะคุ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ    

๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 ๑.๑  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป  

๑.๑.๑ นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 ๑.๒ เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป 

1.2.1 นางสาวศศิธร โชติตะคุ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ   
1.2.2 นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(๑) ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
(๒) จัดท าร่าง หนังสือราชการ ประกาศ ค าส่ัง ตรวจสอบความถูกต้อง  ของเอกสาร จัดล าดับ 

 
/ความส าคัญ… 
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ความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร  และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 (๓) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา                                                                 
   (๔) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 
    (๕) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง  ค าช้ีแจง  ประกาศ  ให้บุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา       

(๖) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรเลขของบุคลากร นักเรียนและ นักศึกษา                          
 (๗) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
 (๘) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย                           
 (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

๒.  งำนบุคลำกร 
 ๒.๑  หัวหน้ำงำนบุคลำกร 

๒.๑.๑ นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน  ต าแหน่ง คร ูคศ.1 
๒.2  เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
 2.2.1 นายพิสิฐ พูลอนันต์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 2.2.2 นางสาวศศิธร โชติตะคุ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ 

งำนบุคลำกร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ 
 (๒) จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 

 (๓) จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 (๔) ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
 (๖) ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปล่ียนต าแหน่ง การขอมี  และขอเล่ือนวิทยฐานะ  
การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินทดแทนและการจัดท าสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

 (๗) ด าเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
 (๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 (๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๑๐) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 

 (๑๑) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย                  
 (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

/๓.  งานการเงิน… 
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๓.  งำนกำรเงิน 
 ๓.๑  หัวหน้ำงำนกำรเงิน 

๓.๑.๑ นายปรียา  โคตาจตุรพักตร์    ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 
3.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกำรเงิน 

  3.2.1 นางสาวกนกนาถ  นาหิรัญ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 ๓.3  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
  ๓.3.๑ นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

งำนกำรเงิน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการด้าน
การเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

       (๒) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  

       (๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 (๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม

ระเบียบ  
 (๕) ให้ค าแนะน า  ช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้

ถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
                     (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๗) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๘) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
                     (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๔.  งำนกำรบัญชี 
 ๔.๑  หัวหน้ำงำนกำรบัญช ี

๔.๑.๑ นางสาวอ้อมใจ ข าหล่อ      ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)       
๔.2  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรบัญชี 

๔.2.๑ นางสาวศรุตา แสงสูงเนิน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนกำรบัญช ี มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของ สถานศึกษา ตาม
ระบบบัญชีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) จัดท ารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด เวลาตามระเบียบ 
 (๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 (๔) ให้ค าปรึกษา ช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
 (๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ  
 (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๗) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๘) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย                         
 (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/๕. งานพัสดุ... 
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๕. งำนพัสดุ  
 ๕.๑  หัวหน้ำงำนพัสดุ 

๕.๑.๑ นายสืบศักดิ์ หลงขาว           ต าแหน่ง ครู คศ.1    
5.2  ผู้ช่วยงำนพัสดุ 

  5.2.1 นายกิติพันธ์ จอมธัญ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  5.2.2 นายอาทิตย์ รอดย้อย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)        

5.2.3 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
          ๕.3  เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
  ๕.3.๑ นายวิษณุ ขันทอง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

งำนพัสดุ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม  การเก็บรักษา การ
เบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  

(๒) จัดท าทะเบียนท่ีดินและส่ิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
                     (๓) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง การบ ารุงรักษาและการ
พัสดุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ  

 (๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 (๖) ให้ค าแนะน า ช้ีแจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
 (๗) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ  
 (๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                     (๙) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๑๐) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย                     
 (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

๖. งำนอำคำรสถำนที่   
 ๖.๑  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที ่

๖.๑.๑ นายอาทิตย์ รอดย้อย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)   
6.2  ผู้ช่วยงำนหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่   
 6.2.1 นายชีวิน  วัฒนชัยพล  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 6.2.2 นายคมกริช อินทา   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 6.2.3 นายไกรลาศ เนียบเนียร  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 6.2.4 นายณัฐพล พิลึก   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

           ๖.3  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที ่
   ๖.3.๑ วิษณุ ขันทอง   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 ๖.4  นักกำรภำรโรง แม่บ้ำน พนักงำนขับรถ 
   ๖.4.๑ นายไพรวัลย์  ยันยง  ต าแหน่ง นักการภารโรง   
   ๖.4.2 นายวิชาญ  ผิวพิมพ์ดี  ต าแหน่ง นักการภารโรง 
   ๖.4.3 นายพงษ์ธร  ผาจันทร์ดา  ต าแหน่ง นักการภารโรง 
   6.4.4 นายศรีไพร ยันยง   ต าแหน่ง นักการภารโรง 
   ๖.4.5 นางละมัย  ผ่องศรี   ต าแหน่ง แม่บ้าน 
   6.4.6 นายวิษณุ โคกทับทิม  ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

/๖.5  ยามรักษาการณ์… 
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 ๖.5  ยำมรักษำกำรณ์ 
   6.5.1 นายณัฐชัย  เกตุศิละ  ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์ 
   6.5.2 นายเท่ียง ทองสี   ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์ 
   6.5.3 นายสมศักดิ์ สมประสงค์  ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์ 

งำนอำคำรสถำนที่  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นท่ีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ท่ีราชพัสดุ การใช้และการขอ
ใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี การอนุรักษ์พลังงาน การรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
                 (๔)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัย  อื่น ๆ                     
 (๕)  ให้ค าแนะน า ช้ีแจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
 (๖)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 
           (๗)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๘)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๙)  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.  งำนทะเบียน 
            ๗.๑  หัวหน้ำงำนทะเบียน 

๗.๑.๑ นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   7.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนทะเบียน  
  7.2.1 นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   

๗.3 เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบยีน 
        ๗.3.๑ นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนทะเบียน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ  
 (๓) ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 (๔) ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด การขอพักการเรียนการขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 (๕) จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  นักศึกษา 
 (๖) ตรวจสอบรายช่ือ  นักเรียน นักศึกษาท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน  การพ้น
สภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ตามควรแก่กรณี 
 (๗) ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) และต าแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
 (๘) รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน 
 (๙) ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

/(๑๐) รับและด าเนิน... 
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 (๑๐) รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ งานทะเบียน เช่น 
การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
 (๑๑) ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมท้ังรายงานการเรียนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
 (๑๒) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจ าเป็น
ท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
 (๑๓) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ  
 (๑๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 (๑๕) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 (๑๖) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

(๑๗) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘.  งำนประชำสัมพันธ์ 
 ๘.๑  หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ ์

๘.๑.๑ นางสาวสาวิตรี  พ้นภัยพาล  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 8.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
  8.2.1 นายเอนก ทับวิชา   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน  
  8.2.2 นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน            
 ๘.3  เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ ์  
  ๘.3.๑ นายพิสิฐ  พูลอนันต์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมท้ังข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
 (๒) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุส่ือสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการส่ือสาร  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 (๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ 
สถานศึกษาอื่น ๆ ส่ือมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์  
 (๔) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๕) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
                     (๖) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

ท ำหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
     นายสืบศักด์ิ หลงขาว  ต าแหน่ง ครู คศ.1  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล  
   ๑. งานวางแผนและงบประมาณ 
   ๒. งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
   ๓. งานความร่วมมือ 
 

/๔. งานวิจัย… 
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   ๔. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
   ๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   ๖. งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
ผู้แทนฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
 นายกิติพันธ์ จอมธัญ   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
    นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

๑.  งำนวำงแผนและงบประมำณ  
 ๑.๑  หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 

๑.๑.๑ นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ต าแหน่ง ครู คศ.1 
๑.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ 

  ๑.๒.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
งำนวำงแผนและงบประมำณ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายและ
ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (๒) จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาท่ีเปิด
สอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา                                                                  
 (๓) ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไป ตามแผนท่ี
ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา                          
 (๔) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึก ของแผนกวิชา  
ส ารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

(๕) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 (๖) จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 (๘) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
(๙) ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย   

                     (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒.  งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
 ๒.๑  หัวหน้ำงำนศูนย์ขอ้มูลและสำรสนเทศ 
  ๒.๑.๑ นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ ์  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

 2.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
  2.2.1 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
          ๒.3 เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ขอ้มูลและสำรสนเทศ 
  ๒.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 
 

/งานศูนย์ข้อมูล... 
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งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดท า  
และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ 
ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 (๓) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา  ให้สามารถเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 (๔) ก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๗) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๘) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๐) ก ากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ประจ าสถานศึกษา 

๓.  งำนควำมร่วมมือ   
 ๓.๑  หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
 ๓.๑.๑ ว่าท่ีพันตรีดุสิต รื่นรวย   ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

๓.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
 3.2.1 นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน  
3.3  เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 

  ๓.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนควำมร่วมมือ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  (๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน         
เพื่อการศึกษา 

          (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๔) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 (๕) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    

๔.  งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
๔.๑  หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

๔.๑.๑ นางสาววชิราพร แกล้วการไถ ต าแหน่ง ครพูิเศษสอน 
 4.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
  4.2.1 นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
          ๔.3 เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

          ๔.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ 
 

/งานวิจัย... 
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งำนวิจัย  พัฒนำ  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนา
องค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 (๒) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานท่ี และงานอื่น ๆ          
ท่ีเกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา   
 (๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนก ารสอน 
นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๕) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน                          
 (๖) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
 (๗) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
๕.๑  หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

๕.๑.๑ นางสาวอุทุมพร แสนเขียว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 5.2  ผู้ช่วยงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  5.2.1 นางสาวเบญจพร เสือค ารณ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

๕.3  เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  ๕.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  (๒) วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

  (๓) ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมท้ังสถานประกอบการ 
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๔) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)       
ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  (๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  (๖) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
  (๗) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. งำนส่งเสริมผลิตผล  กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
 ๖.๑  หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล  กำรค้ำและประกอบธุรกิจ  
  6.1.1 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 6.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล  กำรค้ำและประกอบธุรกิจ  

๖.2.๑ นางสาวนิตยา แสงระยับ  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๖.3  เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผล  กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
 ๖.3.๑ นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

/งานส่งเสริมผลิตผล... 



-10- 
 
งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ และประกอบธุรกิจ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผน ด าเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า  รับจัดท า รับบริการ รับจ้าง 
ผลิตเพื่อจ าหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 
                     (๒) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดท าทะเบียนผลิตผล และ
จ าหน่ายผลิตผล 
 (๓) ก ากับ ติดตาม และจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจ ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 (๔) รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  
 (๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๖) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
                     (๗) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
                     (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
ท ำหน้ำที่รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

           นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน  ต าแหน่ง ครู คศ.1   

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล  
   ๑. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   ๒. งานครูท่ีปรึกษา 
   ๓. งานปกครอง 
   ๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
  ๕. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
             ๖. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
ผู้แทนฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ  
 นายธนงค์ สีทับทิม ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
  นางสาวเจนจิรา พิลึก   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  นายอนุชิต วาที    ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

๑.  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
๑.๑  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 

๑.๑.๑ นายธนงค์ สีทับทิม   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 ๑.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ    

๑.2.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
1.2.2 นายอนุชิต วาที   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

 ๑.๓ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม (ครูที่ปรึกษำองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย) 
  1.3.1 นายธนาธิป ใจสูงเนิน  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  1.3.2 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  1.3.3 นายณัฐพล พิลึก   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  1.3.4 นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

/๑.๔ ผู้ช่วยหัวหน้า… 
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 ๑.๔ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม (ครูที่ปรึกษำชมรมนักศึกษำวิชำทหำร) 
  ๑.๔.๑ ว่าท่ีพันตรีดุสิต  รื่นรวย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
  ๑.๔.2 นางสาวจารุวรรณ  เรืองเจริญ ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 ๑.5 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนกิจกรรม (ครูที่ปรึกษำชมรมลูกเสือวิสำมัญ) 
  ๑.5.๑ นายธวัช จันทร์สิงห์   

งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา  
 (๒) ด าเนินการจัดต้ังและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การ          
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน 
 (๓) จัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 (๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้
เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
 (๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
 (๖) ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 (๗) ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
 (๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๙) สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
 (๑๐) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๑๑) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. งำนครูที่ปรึกษำ 
๒.๑  หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
 ๒.๑.๑ พนักงานราชการใหม่ (ช่างยนต์) ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
2.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
 2.2.1 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
๒.3  เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
  ๒.3.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
 2.3.2 นายอนุชิต วาที   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนครูที่ปรึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแต่งต้ังครูท่ีปรึกษา 
 (๒) ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดท า  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรม
ของนักเรียนนักศึกษา 
 (๓) ส่งเสริม ประสานงานครูท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  
 (๔) ส่งเสริม ประสานงาน ครูท่ีปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ
ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การขอเปล่ียน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชาการขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือ 
 

/ยกเว้นการ… 
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ยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวการเรียน การค านวณหาค่าระดับคะแนน
เฉล่ียแก่นักเรียนนักศึกษา 

  (๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 

  (๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน
เสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  (๗) จัดท าปฏิ ทินปฏิบั ติงานเป็นข้อมูลในการท าเครื่องมือแบบฟอร์ม ท่ี เกี่ ยวข้องกับระบบ               
ครูท่ีปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 

  (๘) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.  งำนปกครอง 
 ๓.๑  หัวหน้ำงำนปกครอง 

๓.๑.๑ นายรัชชาพงษ์  จันดาแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 ๓.๒  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนปกครอง 

3.2.1 นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ  ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 
3.2.2 นายอาทิตย์ รอดย้อย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
3.2.3 นางสาวทัศนีย์ สุขเกษม  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 3.2.4 นายธวัช จันทร์สิงห์  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 3.2.5 นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 3.2.6 นางสาวนิตยา แสงระยับ  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 3.2.7 นางสาวอุทุมพร แสนเขียว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
          ๓.๓  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
  ๓.๓.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  3.3.2 นายอนุชิต วาที   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ   

งำนปกครอง  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อไปนี ้
 (๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
 (๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  และนักศึกษา เจ้าหน้าท่ี  จาก 
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
 (๔) เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 (๕) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา       
เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 
                     (๗) จัดท าระเบียบนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ     
กรณีกระท าความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
 (๘) สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

/(๙) จัดท าปฏิทิน… 
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 (๙) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
                     (๑๐) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
                     (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

๔.  งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  
          ๔.๑  หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน 
  4.1.1 นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 4.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนแนะแนวอำชพีและจัดหำงำน 

๔.2.๑ นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๔.3 เจำ้หน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 ๔.3.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 4.3.2 นายอนุชิต วาที   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
 (๒) จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 (๓) ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  (๔) บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  (๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและ    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                     (๖) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
               (๗) ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมท้ังส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
  (๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีส าเร็จการศึกษาโดย
ติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดท ารายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและภายนอกสถานศึกษา   
 (๑๐) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 (๑๑) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๕.  งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 ๕.๑  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 

๕.๑.๑ นางสาวนิสาชล เพมขุนทด  ต าแหน่ง ครพูิเศษสอน 
 5.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
  5.2.1 นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
  5.2.2 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

๕.3 เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 5.3.1 นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

  ๕.3.2 นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  ๕.3.3 นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ                                                                                               

๕.3.4 นางสาวศศิธร โชติตะคุ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๕.3.5 นายพิสิฐ พูลอนันต์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๕.3.6 นายวิษณุ ขันทอง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

/๕.3.7 นางสาวศรุตา… 
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๕.3.7 นางสาวศรุตา แสงสูงเนิน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
5.3.8 นายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
5.3.9 นางสาวเจนจิรา พิลึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
5.3.10 นายอนุชิต วาที   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร 
น้ าด่ืม การท าบัตรประกันสุขภาพ การท าประกันอุบัติเหตุ การท าใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและ
ยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 (๒) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา 
 (๔ ) ให้ค าปรึกษาและท าหน้าท่ี เกี่ ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้ เกี่ ยวกับ สุขภาพ                  
ส่ิงเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ท้ังการป้องกันและรักษา 
                     (๕) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
                     (๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการ        
แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการท่ีดี 
                     (๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก  
  (๘) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๙) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.  งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
 ๖.๑  หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

๖.๑.๑ นายกิติพันธ์ จอมธัญ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
6.2  ผู้ช่วยงำนงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
  6.2.1 นายอาทิตย์ รอดย้อย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 ๖.3 เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน  
    ๖.3.๑ นางสาวเจนจิรา พิลึก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   ๖.3.2 นายอนุชิต วาที   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
 (๑) จัดท าแผนปฏิบั ติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานท่ีเกี่ยวข้อง           
เพื่อก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  (๒) ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชาย
เดนหรือโครงการตามแนวพระราชด าริอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                     (๓) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลท่ัวไป เช่น โครงการพัฒนา
อาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น 
  (๔) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคล่ือนท่ีร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ   
  (๕) ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการ
ช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/(๖) เผยแพร่... 
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  (๖) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานท า และประกอบอาชีพ 
  (๗) ด าเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ 
งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
  (๘) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้         
แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางส่ือมวลชนต่าง ๆ... 
  (๙) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน า  
ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
  (๑๐) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
  (๑๑) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ฝ่ำยวิชำกำร 
ท ำหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ต าแหน่ง ครู คศ.1 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแล  
   ๑. แผนกวิชา  
    ๒. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
   ๓. งานวัดผลและประเมินผล 
   ๔. งานวิทยบริการและห้องสมุด 
   ๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๖. งานส่ือการเรียนการสอน 
  ผู้แทนฝ่ำยวิชำกำร 
 นายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร 
  นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ    

๑. แผนกวิชำช่ำงยนต์ 
     ๑.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  

๑.๑.๑ นายธวัช จันทร์สิงห์  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๑.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำยำนยนต์ 

๑.๒.๑ นายกิติพันธ์ จอมธัญ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 ๑.๓ ครูแผนกวิชำช่ำงยนต์ 
  1.3.1 นายสืบศักดิ์ หลงขาว  ต าแหน่ง ครู คศ.1 
  1.3.2 นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

๑.๓.3 นายไกรลาศ เนียบเนียร  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
1.3.4 นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

๒. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
  ๒.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
   ๒.๑.๑ นายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
  ๒.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง  
   ๒.๒.๑ นายปรียา โคตาจตุรพักตร์  ต าแหน่ง ครู คศ.2 
 

/๒.3 ครูแผนก... 
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  ๒.3 ครูแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
   2.3.1 นายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ต าแหน่ง ครู คศ.1 
                    ๒.3.2 ว่าท่ีพันตรีดุสิต  รื่นรวย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
   2.3.3 นายธนาธิป ใจสูงเนิน  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
   2.3.4 นายคมกริช อินทา   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
๓. แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
  ๓.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์  
   ๓.๑.๑ นายพัชรพงษ์  ศรีเรืองฤทธิ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
  3.2 รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2.1 นายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  3.3 ครูแผนกวิชำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์
   3.3.1 นายธนงค์ สีทับทิม   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   3.3.2 นายเอนก ทับวิชา   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
   3.3.3 นายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล ต าแหน่งครูพิเศษสอน 
4. แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 

 ๔.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
๔.๑.๑ นายอภิสิทธิ์  ช่างประดิษฐ์  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 ๔.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
  4.2.1 นายณัฐพล พิลึก   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

  4.๓ ครูแผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง  
   4.3.1 นายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี  ต าแหน่ง ครู คศ.1 
๕. แผนกวิชำกำรบัญชี 

๕.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
 ๕.๑.๑ นางสาวทัศนีย์  สุขเกษม  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๕.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 

๕.๒.๑ นางสาวอ้อมใจ  ข าหล่อ  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๕.๓ ครูแผนกวิชำกำรบัญชี 

5.3.1 นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๖. แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๖.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๖.๑.๑ นางสาวนิตยา  แสงระยับ   ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 ๖.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๖.๒.๑ นางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 6.3 ครูแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  6.3.1 นางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
  6.3.2 นางสาวนิสาชล เพมขุนทด  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน  
๗. แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

๗.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๗.๑.๑ นางสาวกนกนาถ นาหิรัญ  ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 

 7.2 รองหัวหน้ำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  7.2.1 นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์ ต าแหน่ง ครพูิเศษสอน 
 

/7.3 ครูแผนก... 
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 7.3 ครูแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  7.3.1 นางสาวปาริชาติ พบบ่อเงิน  ต าแหน่ง ครู คศ.1 
  7.3.2 นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ ์  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
8. แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 

 8.๑  หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 
9.๑.๑ นายอาทิตย์  รอดย้อย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 8.2  รองหัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน 
  8.2.1 นายชีวิน วัฒนชัยพล  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
9. แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 

     9.๑  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์
9.๑.๑ นางสาวอุทุมพร แสนเขียว  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)  

9.๒ รองหัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
9.๒.๑ นางสาวเนตรนารี  เกตุสอน  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)  

9.3 ครูแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
  9.3.1 นางสาววิชญาพร บุญอินทร์  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  9.3.2 นางสาววชิราพร แกล้วการไถ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  9.3.3 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  9.3.4 นางสาวเบญจพร เสือค ารณ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

แผนกวิชำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอน
รวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
                     (๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (๓) วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา         
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
            (๔) จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๕) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนต ารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ     
 (๖) ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียน
การสอน 
                     (๗) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน  
 (๘) ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย ทันสมัยอยู่เสมอ 
 (๙) ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ     
และเสนอความดี ความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 (๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

(๑๑) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 (๑๒) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
                     (๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/๑0.  งานพัฒนา... 
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๑0.  งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

๑0.๑  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
๑0.๑.๑ นางสาวจารุวรรณ  เรืองเจริญ ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 

 10.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
  10.2.1 นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

๑0.3 เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
๑0.3.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท า รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
                     (๒) จัดท าตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง            
 (๓) จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
 (๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
 (๕) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 (๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 
 (๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ท้ังระบบการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต 
 (๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
 (๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน      
ส่ือและเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัย 
 (๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา 
 (๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 (๑๒) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 (๑๓) ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. งำนวัดผลและประเมินผล 
  11.๑  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
  ๑1.๑.๑ นางพัชรอรกุล  ขุนแก้ว   ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
  11.2 ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
   11.2.1 นางสาววิชญาพร บุญอินทร์ ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  11.3 เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล  
   11.3.1  นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนวัดผลและประเมินผล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล 
 (๒) ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 

/(๔) ตรวจสอบ… 
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                     (๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน 
 (๕) รวบรวมผลการเรียนท่ีได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
 (๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
 (๗) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
 (๘) เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
 (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 (๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๑๑) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

(๑๒) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑2.  งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
 ๑2.๑  หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

๑2.๑.๑ นางสาวเนตรนารี  เกตุสอน ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
 12.2  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
  12.2.1 นางสาวนิตยา แสงระยับ  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)   

๑2.๒  เจ้ำหน้ำที่งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
  ๑2.๒.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหาหนังสือ วัสดุส่ิงพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์เข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
 (๒) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ และจัดท าเครื่องช่วยค้น เช่น ดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
 (๓) พัฒนาบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
       (๔) วางแผนพัฒนาห้องสมุดด้านบุคลากร วัสดุส่ิงพิมพ์ หรืออื่น  ๆ ตามแนวทางห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ

สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 (๕) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรยีน นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และบุคคลท่ัวไป 
 (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 (๗) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 

(๘) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

๑3.  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 ๑3.๑  หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
                   ๑3.๑.๑ นางสาววิชญาพร บุญอินทร์ ต าแหน่ง ครพูิเศษสอน 
 13.2  ผูช้่วยหัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
  13.2.1 นางสาวอิสสราพร สว่างจิต ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 
          ๑3.3 เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

๑3.3.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน       
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 (๒) จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาท่ีจะฝึกอาชีพ  
 (๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ
มีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมก ากับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 (๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
 (๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาท่ีฝึกงานให้กับนักเรียน
นักศึกษา 
                     (๖) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๗) ดูและบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑4.  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 ๑4.๑  หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
  14.1.1 นายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 14.2 ผู้ช่วยงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

๑4.2.๑ ว่าท่ีพันตรีดุสิต  รื่นรวย  ต าแหน่ง พนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 
๑4.3 เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

๑4.3.๑ นางสาวอโณทัย พรหมจรรย์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  (๑) วางแผนจัดหา จัดท า การให้บริการ ส่ือการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
  (๒) จัดหารวบรวมวัสดุ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการใน
การศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้สอดคล้องกับหลักสูตการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 (๓) อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน 
 (๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตส่ือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาทางไกล 
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 (๕) รับผิดชอบ ดูแลบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 (๖) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
 (๗) ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๘) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

               ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เป็นต้นไป 

                                    ส่ัง ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
                                                                                      
 
 

              (นายสุภี เวียงชัยภูมิ) 
                                                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 

 


