
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ท่ี พ ) a / ๒ ๕ ๖ ๔

เร่ือง มอบหมายหน้าที่ราชการใบสถานสิกบา ปีการสิกบา ๒๔๖๔

อาศยัอำนาจดามระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา วา่ดว้ยการบรหิารสถานศกึบา 
พ.ศ. ๒๔๕๒ ขอ้ ๔๘ ใหผ้ ูอ้ำน วยการวทิยาลยัพ จิารณ าแตง่ต ัง้ มอบหมาย และเปลีย่นแปลงบคุลากรใน 
สถานศกึบาใหท้ำหนา้ทีต่า่ง  ๆ ตามระเบยีบฯ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการของวทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี ดำเนนิไป 
ดว้ยความเรยีบรอ้ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ บงัเกดิผลดสีมความมุง่หมายชองวทิยาลยัฯ และเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ 
ท างราชการ ดงันัน้ จงึมอบ ห มายห น า้ท ีร่าชการคร ู พ นกังาน ราชการ และบ คุลากรท างการศกึบ าของ 
วทิยาลยัเทคนคิบรูพาปราจนี ดงันี้

๑. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บางสาวกัลยา กิ่งแกัว ตำแหนง่ รองผ ูอ้ำนวยการ ทำหนา้ท ีร่องผ ูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิ าร 

ทรพัยากร มหีนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบตามระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึบา วา่ดว้ยการบรหิาร 
สถานศกึบา พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๙

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๓ ข้อ ๔๓ ดังต่อไปนี้
(๑) บรหิารกจิการสถานศกึบาใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถปุระสงคช์อง 

สถานศกึษา
(๒) วางแผนพฒันาการศกึษา ประเมนิและรายงานผลการจดัการศกึบา
(๓) จดัทำและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจดักระบวน การเรยีนรู ้ การพฒันาสือ่ นวตักรรมและ 

เทคโนโลยทีางการศกึบา การนเิทศ และการวดัประเมนิผล
(๔) สง่เสรมิและจดัการศกึบา ผกิอบรมใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุม่เบาีหมายทัง้ในระบบ บอกระบบ และตาม

อธัยาศยั
(๔) จดัทำระบบประกนัคณุภาพศกึบา
(๖) การบรหิารการเงนิ การพสัด ุ และทรพัยส์นิอืน่
(๗) วางแผนการบรหิารงานบคุคล การสรรหา การบรรจ ุ แตง่ตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการ 

ปฏบิตีงิาน วนิยั การรกัษาวนิยั การดำเนนิการทางวนิยั และการออกจากราชการ
(๘) จดัทำมาตรฐานและภาระงานชองขา้ราชการคร ูบคุลาการทางการศกึบาในสถานศกึษาประเมนิผล 

การปฏบิตังิานตามมาตรฐานชองขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึบา
(๙) สง่เสรมิสนบัสบนุบคุลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
(๑ ๐ ) ประสานความรว่มมอืกบัชมุชนและทอ้งถิน่ในการระดมทรพัยากรเพ ือ่การศกึบาและใหบ้รกิาร 

วิชาชพีแก1ชุมชน
(๑๑) จดัระบบควบคมุภายใบสถานศกึบา
(๑๒) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน
(๑๓) ปฏบิต้งิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

๑.๑ งานบริหาร...



- Is -

๑.® งานบริหารงาบท่ัวไป
๑. นางสาวสพุรรณ ี เฉลิมศรี
๒. นางสาวขนาภรณ ์ นฤทยั

หวิหนา์งาน 
เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดขอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบๆ ในหมวด ๒ ข้อ ©๔ ดังต่อไปน้ี
(๑) ปฏบิตังิานตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงาบสารบรรณ
(๒) จดัทำรา่ง หนงัสอืราชการ ประกาศ คำสัง่ ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร จดัลำดบั 

ความสำคญัของเอกสาร รว่มมอืประสานงานใหค้วามสะดวกแก1บคุลากรและหนว่ยงานในสถานศกึษาเกีย่วกบังาน 
เอกสารการพมิพ ์ ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีเ่อกสารการพมิพใ์หเ้ปน็ไปตามระเบยีบแบบแผนของทาง 
ราชการ

(๓) สรปุความคดิเหน็เสนอผูบ้งัคบับญัชา และจดัสง่ใหแ้ก'หนว่ยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภายใน และภายนอก 
สถานศกึษา

(๔) เกบ็รวบรวม และจดัเอกสาร หลกัฐานและระเบยีบวธิปีฏบิตัติา่ง  ๆ เพ ือ่อำนวยความสะดวกใน 
การศกึษา และใหบ้ริการแก,บคุลากร และนกัเรยีน นกัศกึษาของสถานศกึษา

(๔) รวบรวมและเผยแพรข่า่วสาร นโยบาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ คำส่ัง คำชีแ้จง้ ประกาศ ฯลฯ ใหบ้คุลากร 
และนกัเรยีน นกัศกึษาของสถานศกึษา

(๖) จัดทำปฏทินิการปฏบิตีงิาบ เสนอโครงการ และรายงาบการปฏบิตังิานตามลำดบัขัน้ตอน 
(๗) ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการรบัสง่ไปรษณยี ์ธนาณติ้ โทรเลขของบคุลากร นกัเรยีนและนกัศกึษา 
(๘) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิชอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาไดรั้บมอบหมาย 
(๙) ปฏบิตํงิานอืน่ตามทีI่ดร้บัมอบหมาย

©.๒ งานบุคลากร
๑. นางสกาวรตัน ์ หม่ิงทอง หวัหนา้งาน
๒. นางสาวธนษิฐา คำชว่ยสนิ เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๑๔ ดังต่อไปน้ี
(๑) แนะนำ เผยแพร ่ และดำเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุลากรของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม 

ระเบยีบของทางราชการ
(๒) จัดทำแผนอตัรากำลงับคุลากรในสถานศกึษา
(๓) จดัทำแผนและดำเนนิการพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา
(๔) ควบคมุ จดัทำสถติ ิ และรายงานเก ีย่วกบัการลงเวลาปฏบิตัริาชการ และการลาของบคุลากรใน 

สถานศกึษา
(๔) ดำเน นิ การเก ีย่วกบั การขอเคร ือ่งราชอสิ รยิาภรณ  ์ การจดัทำทะเบยีนประวตัขิองบคุลากรใน 

สถานศกึษา
(๖) ใหค้ำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก,บคุลากรในสถานศกึษาในดา้นตา่ง  ๆ เขน่ การขอมบืตัร 

ประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั การขอแกไํขทะเบยีนประวตั ิ การขอเปลีย่นตำแหนง่ การฃอมแืละขอเลือ่นวทิยฐานะ 
การออกหนงัสอืรบัรอง การขอรบัเงนิบำเหนจ็บำนาญ เงนิทดแทนและการจดัทำสมดุบนัทกึผลงานและคณุงาม 
ความด ี ของบคุลากรในสถานศกึษา

(๗) ดำเนนิการทางวนิยับคุลากรในสถานศกึษา
(๘) การจัดสวัสดิการภายในใหแ้ก,บคุลากรในสถานศกึษา

(๙) ประสาน...



- ๓ -
(๙) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๑๐) จัดทำปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลำดบัขัน้ 
(๑๑) ดแูลบำรงุรกัษา และรับผดิชอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาทีใ่ดรั้บมอบหมาย 
(๑๒) ปฏบิตังิานอืน่ตามที!่ดร้บัมอบหมาย

©.๓ งานการเงิน
๑. นางสาวอรวรรณ นยิมสิทธ้ี หวัหนา้งาน
๒. นางสาวทรรศนยี ์ แซ่ชิม เจา้หนา้ทีธ่รุการ
๓. นางสาวสริลิกัษณ ์ ซะนะนาน เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ©๖ ดังต่อไปน้ี
(๑) จดัทำเอกสารและหลกัฐานการจา่ยงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณดำเนนิการดา้นการเงนิ การ 

เบกิเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ การนำเงนิฝาก การนำเงินสง่คลงั การถอน เงินและการโอนเงินของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไป 
ตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

(๒) รบัและเบกิจา่ยเงนิตรวจสอบ รายงานเงนิคงเหลอืประจำวนัของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไป ตามระเบยีบ 
(๓) ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตํการประจำปี
(๔) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานตา่ง  ๆไวเ้ทีอ่การตรวจสอบและดำเนนิการทำลายเอกสารตามระเบยีบ 
(๕:) ให้คำแบะนำ ชีแ้จงและอำนวยความสะดวกแก1บคุลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบัการเบกิจา่ยถกูตอ้ง 

ตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
(๖) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๗) จัดทำปฏทินิการปฏบิตํงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลำดบัขัน้ตอน 
(๘) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิขอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาทีไ่ตรั้บมอบหมาย 
(๙) ปฏบิตังิานอืน่ตามที!่ดร้บัมอบหมาย

©.๔ งานการบัญชี
๑. นางสาวสาวิตร ี แว่นศลิา หวัหนา้งาน
๒. นางสาวกลัยกร มีซยั เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดขอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ©๗ ดังต่อไปน้ี
(๑) จดัทำเอกสารหลกัฐาน บนัทกึรายการบญัช ี ปรบัปรงุบญัช ี การปดีบญัชขีองสถานศกึษาตามระบบ 

บญัชแีละระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
(๒) จดัท ำรายงาน งบ การเงนิ  และบญัช ี เพ ือ่จดัสง่ส ว่นราชการและห นว่ยงานท ีเ่ก ีย่วขอ้งภายใน  

กำหนดเวลาตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
(๓) ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิตามประเภทเงนิ ใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตักิารประจำป ี
(๔) ใหค้ำปรกึษา ชีแ้จงและอำนวยความสะดวกแกบ่คุลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบังานและหนา้ที ่
(๕) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานตา่ง  ๆไวเ้พือ่การตรวจสอบและดำเนนิการทำลายเอกสารตามระเบยีบ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง
(๖) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๗) จัดทำปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลำดบัขัน้ 
(๘) ดูแล บำรงุรกัษา และรบัผดิขอบทรัพย์สบิของสถานศกึษาทีไ่ตรั้บมอบหมาย

(๙) ปฏิบัติ...



(๙) ปฎิบติ้งานอ่ืนตามทีไ่,ด้รับมอบหมาย 

๑.๕ งานพัสดุ
๑. นายพศัด ี โคกระบือ หวัหนา้งาน
๒. นายธรรมรตัน ์ กานต์ไกรศรี เจา้หนา้ทีธ่รุการ
๓. นายชำนาญ เชือ้ตาหมืน่ พนกังานขับรถ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ ใบหมวด ๒ ข้อ ๑๘ ดังต่อไปน้ี
(๑) จดัวางระบบปฏบิตืงิานเกีย่วกบัการจดัหา การชือ้ การจา้ง การควบคมุ การเกบ็รกัษาการเบกิจา่ยพสัด ุ

และการจำหนา่ยพสัดใุหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
(๒) จัดทำทะเบยีนทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทกุประ๓ ทของสถานศกึษา
(๓) จดัวางระบบและควบคมุการใชย้านพาหนะ การเบกิจา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิ การบำรงุรกัษา และการพสัด ุ

ตา่ง  ๆ ทีเ่กีย่วกบัยานพาหนะของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามระบบ
(๔) ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิตามประเภทเงนิ ใหเ้ปน็ไปตามแผนปฏบิตํกิารประจำป ี
(๕) ควบคมุดูแล ปรับปรุง ข่อมแซม บำรงุรกัษาครภุณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้าน 
(๖) ให้คำแนะนำ ชืแ้จง และอำนวยความสะดวกแกบคุลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบังานและใบหนา้ที ่
(๗) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานตา่ง  ๆไวเ้พือ่การตรวจสอบและดำเนนิการทำลายเอกสารตามระเบยีบที ่

เกีย่วชอ้ง
(๘) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๙) จัดทำปฏทินิการปฏบิติงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตํงิานตามลำดบัขัน้ 
(๑๐) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิชอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาทีใ่ดรั้บมอบหมาย 
(๑๑) ปฏบิติงิานอืน่ตามทีI่ตร้บัมอบหมาย

๑.๖ งานอาคารสถานที่
๑. นายธนาพพิฒัน์ ไพนลูย์ หวัหนา้งาน
๒. นายฉตัรขยั โคกระบือ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (งานไฟฟา้, แอรี)
๓. นายภวตั ซมพิกุล ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (งานอาคารสถานที)่
๔. นายชวลติ มา้เทศ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (งานเครือ่งยนต)์
๕. นายพริวฒุิ หม่อมประโคน ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (งานซอ่มบำรงุงาบประปา)
๕. นางหนน่ิูม ลาโสม นกัการภารโรง
๖. นายภาณวุตัร กรีวัชรินทร์ นกัการภารโรง
๗. นางอดุม ลาโกน นกัการภารโรง

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๑๙
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใชพ้ืน้ทีข่องสถานศกึษา ใหเ้ปน็ไปตามแผนพฒันาสถานศกึษา 
(๒) กำหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัหาประโยซนท์ีร่าชพสัด ุ การใชแ้ละการขอใช ้

อาคารสถานทีข่องสถานศกึษาใหเ้ปน็ไป ตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วชอ้ง
(๓) ควบคมุดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พฒันาอาคารสถานที ่ การอนรุกัษพ์ลงังาน การรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

และระบบสาธารณปูโภคของสถานศกึษา

(๔) จัดเวรยาม...
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(๔) จดัเวรยามดแูลอาคารลถานทีฃ่อง?!ถานศกึษาใหป้ลอดภยัจากโจรภยั อคัคภียัและอืน่  ๆ
(๔) ให้คำแนะนำ ชีแ้จง และอำนวยความสะดวกแก'บคุลากรในลถานศกึษาเกีย่วกบังานและในหนา้ที ่
(๖) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานตา่ง  ๆใวเ้พือ่การตรวจสอบและดำเนนิการทำลายเอกสารตามระเบยีบ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง
(๗) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๘) จดัทำปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏนิต้งานตามลำดบัขัน้ 
(๙) ดแูล บำรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๑๐) ปฏบิตํงานอืน่ตามทีใ่ดร้บัมอบหมาย

๑.๗ งานทะเบียน
๑. นายประพนธ ์ พทิกัษต์นัสกลุ หวัหนา้งาน
๒. - เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒0
(๑) จดัหาแบบพมิพต์า่ง  ๆ ทีใ่ขใ้นงานทะเบยีน
(๒) ดำเนนิการเกีย่วกบัการรบัสมคัรเรยีนนกัเรยีน นกัศกึษา และการตรวจหลกัฐานตา่ง  ๆ
(๓) ดำเนนิการใหม้กืารชีน้ทะเบยีนเปน็นกัเรยีน นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการ'สกิอบรม 
(๔) ดำเนนิการใหม้กีารลงทะเบยีนรายวชิา ลงทะเบยีนภายหลงักำหนด การขอพกัการเรยีน การขอคนื 

สภาพการเปน็นกัเรยีน นกัศกึษาและแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 
(๔) จดัทำบตัรประจำตวันกัเรยีน นกัศกึษา
(๖) ตรวจสอบขือ่ นกัเรยีน นกัศกึษาทีใ่มม่สีทิธึส๋อบ การสอบแกต้วั การสอบทดแทน การพน้สภาพการ 

เปน็นกัเรยีน นกัศกึษา เพ ือ่นำเสนอใหผู้อ้ำนวยการวทิยาลยัทราบ และพจิารณาและ/หรอืผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบตาม 
ควรแกก่รณี

(๗) ประสานกบังานวดัผลและประเมนิผล จดัทำรายงานผลการเรยีนเฉลีย่ (G P A ) และตำแหนง่เปอรเ์ซน็ต ์
ใทล ์ (P R ) เสนอหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

(๘) รบัการผลการประเมนิผลการเรยีนประจำภาค ขืง่ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอนมุตัแิลว้บนัทกึลงในทะเบยีน 
แสดงผลการเรยีน

(๙) ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการออกหลกัฐานทางการเรยีน เซ่น การออกสำเนาทะเบยีนผลการเรยีน ใบรับรอง 
ผลการเรยีน ประกาศนยีบตัร และเอกสารอืน่  ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

(๑0 ) รบัและดำเนนิหารเกีย่วกบัคำรอ้งตา่ง  ๆ ของนกัเรยีน นกัศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทะเบยีน เซ่น การ 
ลาออก การพกัการเรยีน การโอน ยา้ย การเรยีนภาคฤดรูอ้น การขอเปลีย่นขือ่ ข่ือสกลุ วนัเดอืนปเีกดิ เปน็ต้น

(๑๑) สง่แบบสำรวจและรายงานตา่ง  ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบังาบทะเบยีน รวมทัง้ รายงาบการเรยีนของผูส้ำเรจ็ 
การศกึษาใหห้นว่ยงาน และผูเ้กีย่วขอ้งตามระเบยีบ

(๑๒) จดัระบบการเกบ็เอกสาร และหลกัฐานการลงทะเบยีนและเอกสารอืน่  ๆ ตามความจำเปน็ทีเ่กีย่วกบั 
งานทะเบยีนใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ

(๑๓) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานตา่ง  ๆ ไวเ้พ ือ่การตรวจสอบและดำเน นิการทำลายเอกสารตาม
ระเบยีบ

(๑๔) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๑๔) จดัทำปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตํงิานตามสำดบัขัน้

(๑๖) ดูแล...
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(๑๖) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผิดชอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
(๑๗) ปฏบิตังิานอืน่ตามทัไ่ดร้บัมอบหมาย

©.๘ งานประชาสัมพันธ์
๑. นางสาวอจัฉรา ประจนับาล หวัหนา้งาน
๒. นายภวตั ซมพิกุล ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน

มืหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ‘ข้อ ๒๑
(๑) รวบรวมและเผยแพรข่า่วสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสถานศกึษารวมทัง้ขา่วสารอืน่   ๆ ใหแ้ก ่ บคุลากรใน 

สถานศึกษาและบคุคลทัว่ไป
(๒) รบัผดิชอบศนูยก์ลางการตดิตอ่สือ่สารตา่ง  ๆ ของสถานศกึษาทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เข่น 

ศนูยค์วบคมุ เส ีย่งตามสาย ศนูยว์ทิยสุ ือ่สาร โทรศพัทภ์ายในภายนอกสถานวีทิย ุ และการสือ่สารดว้ยระบบ 
อิเลก็ทรอนกิสเ์ปน็ตน้

(๓) เปน็ศนูยข์อ้มลูและบรกิารขา่วสารของราชการ ประสานงานกบัชมุชน ทอ้งถิน่ สว่นราชการ 
สถานศกึษาอืน่  ๆ ส่ือมวลชน และประชาซน เพือ่การประซาสมัพนัธ์

(๔) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิชอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาทั1่ดรั้บมอบหมาย 
(๔) จัดทำปฏทินิการปฏบิตํงิาน เสนอโครงการและรายงาบการปฏบิตํงิานตามลำดบัขัน้ 
(๖) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิชอบทรัพย์สบิของสถานศกึษาทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
(๗) ปฏบิตํงิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

๑.๙  หัวหน้างานตรวจศอบและควบคุมภายใน
๑. นางสาวพมิลฌฐั รองวัง หวัหนา้งาน
๒. - เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ตามระเบียบๆในหมวด©ข้อ๙
(๑) ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ “ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการกำหนด มาตรฐานการควบคมุ 

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔”
(๒) ระเบยีบนีI้หใ้ซบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจาบเุบกษา เป็นต้นไป 
(๓) กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการท ีเ่รยีกซ ือ่อยา่งอ ืน่ท ีม่ ฐีานะเปน็  กระทรวง ทบวง หรอืกรม 

หนว่ยงานของราชการสว่นภมูภิาค หนว่ยงานชองราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณหรอืตามกฎหมายอืน่ หนว่ยงานอืน่ ของรฐั หนว่ยงานทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุ หรอืกจิการทีไ่ดร้บัเงนิ หรือ 
ทรพัยส์บิลงทนุจาก หนว่ยรบัตรวจ หนว่ยงานอืน่ใดหรอืกจิการทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุจากรฐัทีม่กีฎหมายกำหนดให ้
สำนกังาน การตรวจเงินแผน่ดนิเปน็ผูต้รวจสอบ ราชการหรอืการบรหิารของ หนว่ยรับตรวจ

๒. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายฐปกร รักษาศึล ตำแหนง่ รองผูอ้ำนวยการ ทำหนา้ท ีร่องผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันากจิการ 

นกัเรยีบนกัศกึษา มหีนา้ความรบัผดิชอบตามระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาวา่ดว้ยการบรหิาร 
สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ใบหมวด ๓ ข้อ ๔๓ ดังต่อไปน้ี
(๑) บรหิารกจิการสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถปุระสงค ์

ชองสถานศกึษา
(๒) วางแผน...
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(๒) วางแผนพฒันาการศกึษา ประเมนิ และรายงานผลการจดัการศกึษา
(๓) จดัทำและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ การพฒันาอือ่ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศกึษา การนเิทศและการวดัผลประเมนิ

(๔) สง่เสรมิและจดัการศกึษา ฝกึอบรมใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุม่เปา็หมายทัง้ใบระบบและนอกระบบ และ
ตามอธัยาศยั

(๔) จดัทำระบบประกนัคณุภาพศกึษา
(๖) การบรหิารการเงนิ การพสัดุและทรัพย์สนิอ่ืน
(๗) วางแผนการบรหิารงานบคุคล การสรรหา การบรรจ ุ แตง่ตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการ 

ปฏบิตืงิาน วนิยั การรกัษาวนิยั กีด่ำเนนิทางการวนิยัและการออกจากราชการ
(๘) จดัทำมาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผลการปฎ‘ิบตงิานตามมาตรฐานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
(๙) สง่เสริมสนบัสบนุบคุลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง
(๑๐) ประสานความรว่มมอืกบัชมุชนและหอ้งถิน่ในการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาและใหบ้รกิาร 

วิชาชพีแกช่มุชน
(๑๑) จดัระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 
(๑๒) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
(๑๓) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
๑. นายมนตรี เล่ห์สิงห์ หวัหนา้งาน
๒. นางสกาวรตัน์ หม่ิงทอง ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (สวบพฤกษศาสตร์)
๓. นายฉตัรชยั โคกระบือ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (รักษาดนิแดน)
๔. นางสาวนฤทธึ๋ บญุประกอบ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (ครทูีป่รึกษา อวท.)
๔. นางสาวอรษา ตะเพยีนทอง ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน (สถานศกึษาคณุธรรม)
๖. นายสมขาย นติดิำรงศกัดิ้ ผูช้ว่ยงาน ๑ (ลกูเสอื)
๗. นางสาวประทมุ ชอ้ยงาน ผูช้ว่ยงาน ๒ (ลกูเสอื)
๘. บางสาวธนทัภทัร รัศมี เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๙
(๑) สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดตัง้กจิกรรมชมรมตา่ง  ๆขึน้ภายในสถานศกึษา 
(to) ดำเนนิการจดัตัง้และควบคมุดแูลองคก์ารวชิาชพีตา่ง  ๆ ขึน้ภายในสถานศกึษา เชน่ องคก์าร 

เกษตรกรในอนาคตแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี (อกท.) 
องคก์ารชา่งเทคนคิใบอนาคตแหง่ประเทศไทย (อ.ซ.ท.) องคก์ารนกัคหกรรมศาสตรใ์นอนาคตแหง่ประเทศไทย 
(อคท.) องคก์ารนกัธรุกจิในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อธท.) องคก์ารชา่งศลึปหตัถกรรมในอนาคตแหง่ประเทศไทย 
(อศท.) หรอืองคก์ารทีเ่รยีกซือ่อยา่งอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั

(๓) จดักจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนแ์กส่ถานศกึษา สังคม ชุมชน และกจิกรรมตา่ง  ๆในวนัสำคญัของชาต ิ
ศาสนาและพระหมากพเัรยิ์

(๔) จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีของนกัเรยีบ นกัศกึษา และผูเ้ขา้ 
รบัการฝกึอบรมใหส้อดคลอ้งและเปน็ไปตามนโยบายคณุธรรมพืน้ฐานของ กระทรวงศกึษาธกิาร และตามหลกั 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้โครงการพฒันานกัเรยีบ นกัศกึษาดา้นบคุลกิภาพและมนษุยส์มัพนัธ์

(๔) ควบคุม...



(๔) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
(๖) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
(๗) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) สร ุปผลการประเม ินและนำผลการประเม ินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานค&น'กรรมการ การ

อาชีวศึกษา
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบํติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏินํตงานตามลำดับขั้น 
(๑ ๑ ) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๒) ปฏิบํติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานครูท่ีปรึกษา
๑. นางวลัยพร เนรมิตร หัวหน้างาน
๒. นางสาวธนัทภัทร รัศมี เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดขอบตังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ หมวด ๒ ข้อ ๓0
(๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ 

นักเรียน นักศึกษา
(๓) ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
(๔) ส่งเสริม ประสาน คร ูท ี่ป ร ึกษ าห ึความ ค ิด เท ิน และข ้อม ูล เก ี่ยวก ับ การกำห น ดรายว ิช าใน การ  

ลงทะเบียนเรียนให้ความเหึนชอบแก1นักเรียน นักศ ึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอ 
ผ่อนผัน ห ร ือยกเว ้นการชำระเง ินค ่าลงท ะเบ ียนรายว ิชา ติดตาม แนะนำให ้คำปร ึกษา เก ี่ยวก ับการเร ียน การ 
คำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก'นักเรียน นักศึกษา

(๔) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เก ี่ยวข ้องในการแกิไฃบีญหาต่าง ๆ ชองนักเรียบ น ักศ ึกษา 
และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

(๖) ต ิดตามและประเมินผลการปฏิบํต ิงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมิน  
เสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(๗) จัดทำปฏิทินปฏิบํติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เก ี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอ 
โครงการและรายงานการปฏิบํติงานตามลำดับขั้น

(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานปกครอง
๑. นายฉัตรชัย โคกระบือ หัวหน้างาน
๒. นายพัศดี โคกระบือ ปกครองแผนกเทคนิคการผลิตและ 

แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
๓. นายประพนธ์ พิทักษ์ดันสกุล ปกครองแผนกเครื่องกล (ยานยนต์)
๔. นายอรรถชนะ อุสา ปกครองแผนกเมคคาทรอนิคส์
๔. นายอุท ัย รัตถา ปกครองแผนกเทคนิคพื้นฐาน
๖. นางสาวนฤทธี้ บุญประกอบ ปกครองแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๗. นางสาว...



๗. นางสาวนลิวรรณ ญานะโค 
๘. นางสาวพมิลณฐั รองวัง 
๙. นายคริศิกัดิ ๋ ทพิมาลา
๑๐. นางสาวธนทัภทัร รัศมี

ปกครองแผนกการโรงแรม 
ปกครองแผนกการบญัช ี
ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน 
เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้ ตามระเปิยบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๑
(๑) ปกครองดแูลนกัเรยีน นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการ!!เกอบรมใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยั ตามท่ีกำหนดไวิใน 

กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
(๒) ประสานงานกบัครทูีป่รกึษา แผนกวชิาและหวัหนา้งานในการแกไํฃบญีหาของนกัเรยีน นกัศกึษา 

และผูเ้ขา้รบัการฝ่กิอบรมในสถานศกึษา
(๓) ประสานงานกบัพนกังานเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน นกัศกึษาและเจา้หนา้ทีจ่าก 

หนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และผู้ปกครองในการแกไํฃบญีหาความประพฤตขิองนกัเรยีน นกัศกึษา
(๔) เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการงานปกครอง เพือ่พจิารณาการลงโทษนกัเรยีน นกัศกึษา 
(๔) พ จิารณ าเสนอระเบยีบวา่ดว้ยหลกัเกณ ฑ ก์ารตดัคะแนนความประพฤตแิละพจิารณ าเสนอ 

ความเหน็ในการลงโทษนกัเรยีน นกัศกึษา
(๖) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ท ัง้ภายใน และภายนอกสถานศกึษา 

เพือ่บอีงกนัและปราบปรามยาเสพตดิ บอีงกนัและแกบ้ญีหาการทะเลาะววิาทการกอ่ความไมส่งบในสถานศกึษา
(๗) จดัทำระเบยีบนกัเรยีน นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการพจิารณาตดัคะแนนความประพฤตแิละลงโทษกรณ ี

กระทำความผดิตอ่ระเบยีบวนิยั ข้อบงัคับ
(๘) สรปุผลการประเมนิและนำผลการประเมนิเสนอตอ่ฝา่ยบรหิารปลดัสำนกังานคณะกรรมการ

อาชวีศกึษา
(๙) จัดทำปฏทินิการปฏบิตีงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตีงิานตามลำดบัขัน้ 
(๑๐) ดูแล บำรงุรกัษาและรบัผดิชอบทรพัย์สนิของสถานศกึษาทีโ่ดร้บัมอบหมาย 
(๑๑) ปฏบิต้งิานอืน่ตามทีI่ดร้บัมอบหมาย

๒.๔ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๑. นางสาวอรษา ตะเพยีนทอง หวัหนา้งาน
๒. นายพศัดี โคกระบือ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
๓. นายประพนธ์ พทัิกษ์ตันสกุล ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
๔. นายอรรถชนะ อุสา ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน

ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
if 1 OS if

๔. นายอหุยั รัตถา
รอตเสยีงลํา้๖. นางนฤมล ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน

๗. นายฉตัรชยั โคกระบอื ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
๘. นางสาวบฤทธิ้ บญุประกอบ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
๙. นางสาวนลิวรรณ ญานะโค ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
๑๐. นางสาวนฤมล โสวัตร เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบๆ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๒
(๑) ปฐมนเิทศและบจีฉมินเิทศ นกัเรยีน นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการ'ฝกึอบรมเกีย่วกบัการเรยีนการ 

สอน ความประพฤต ิ ระเบยีบวนิยัและขอ้บงัคบั
(๒) จัดทำ...



- ๑๐ -

(๒) จัดทำคูม่อืนกัเรียน นกัศึกษา และผู้เข้ารับการ'ฝกึอบรม
(๓) ดำเนนิการงานกองทนุกูยื้มเพือ่การศกึษาและจัดสรรทนุเพือ่การศกึษาและประกอบวิชาชพี 
(๔) บริการใหค้ำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก,นกัเรียน นกัศกึษาและผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม 
((ะ) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพือ่จัดหางานใหแ้กน่กัเรียน นกัศกึษาและผู ้

เข้ารับการฝกึอบรม
(๖) สรา้งระบบเครอืขา่ย การแนะแนวอาชพีร่วมกบัหนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ เอกซน และชุมชน 
(๗) ดำเนนิการแนะแนวอาชีพพร้อมทัง้สง่เสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชพีอสิระ 
(๘) จัดเกบ็และรวบรวมขอ้มลูนกัเรียน นกัศกึษาและผูเ้ขา้รบัการอบรมทีส่ำเรจ็การศกึษาโดยตดิตาม 

การมีงานทำ การศึกษาตอ่และประกอบอาชพี และการจัดทำรายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
(๙) ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานต่าง  ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
(๑๐) จัดทำปฏทินิการปฏนิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติ้งานตามลำดับชัน้ 
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สนิของสถานศึกษาที!่ด้รับมอบหมาย 
(๑๒) ปฏิบํติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานสวัศดิการนักเรียน -  นักศึกษา
๑. นางสาวประทุม ชอ้ยงาน หัวหน้างาน
๒. นางสาวนฤมล โสวัตร เจ้าหนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๓
(๑) จดัและควบคมุดแูลสวสัดกิารและการใหบ้รกิารดา้นตา่ง  ๆ ภายในสถานศกึษา เข่น รา้นอาหาร 

นาดืม่ การทำบตัรประกนัสขุภาพ การทำประกนัอบุตัเิหต ุ การทำใบอนญุาตขบัขี ่ การขอใชส้ทิธลิดค่าโดยสารและ 
ยานพาหนะตา่ง  ๆ การตรวจสขุภาพประจำปแีละตรวจหาสารเสพตดิของนกัเรยีน นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการ 
ฝกึอบรม

(๒) จดัการเครือ่งมอืและเวชภณัฑ ์ เพือ่ปฐมพยาบาลและใหก้ารบริการสขุภาพแกน่กัเรียน นกัศึกษา 
และผู้เขา้รับการฝึกอบรม

(๓) ดำเนนิการเกีย่วกบัการปฐมพยาบาล การบรกิารทางสขุภาพแกน่กัเรยีน นกัศึกษา ผูเ้ขา้รบัการ 
ฝกึอบรม ปละบุคลากรของสถานศกึษา

(๔) ใหค้ำปรกึษาและทำหนา้ทีเ่กีย่วกบัสขุภาพอนามยั เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัสขุภาพ สิงเสพติด 
และโรคภยัร้ายแรงตา่ง  ๆทัง้การปอีงกนัและรักษา

(๔) จดัการตรวจตดิตามและควบคมุดแูลการเขา้พกัทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาใหเ้ปน็ไป
ตามระเบยีบ

(๖) จดัโรงอาหาร วงแผน จดัระบบและควบคมุดแูลการประกอบอาหารและการใหบ้รกิารแก ่
นกัเรยีน นกัศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมใหถู้กต้องตามหลักโภชนาการท่ีถูกสุขลักษณะ

(๗) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

(๘) จัดทำปฏทินิการปฏบิติํงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติํงานตามลำดับชัน้ 
(๙) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สนิชองสถานศึกษาที!่ด้รับมอบหมาย 
(๑๐) ปฏบัิตงิานอืน่ตามที!่ด้รับมอบหมาย

๒.๖ งานโครงการ...



๒.๖ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๑. นายชวลิต มา้เทศ หัวหน้างาน
๒. นายศริศิกัดิ ้ ทพิมาลา ผู้ช่วยหวัหนา้งาน
๓. นางสาวนฤมล โสวัตร เจ้าหนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ ในหมวด ๒ ช้อ ๓๔
(๑) จดัทำแผนปฏบิตักิาร!เกอบรมและบรกิารวชิาชพีรว่มกบัแผนกวชิาและงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เพือ่กำหนดไวิในแผนปฏิบัติการประจำปี
(๒) ดำเนนิการโครงการตามแนวประราชดำร ิ เช่น โครงการ!เกอบรมวชิาชพีในโรงเรยีนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอ่ืน  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
(๓) ดำเนนิการโครงการ!เกอบรมและให้บรกิารวชิาชพีแก1ชมุชนและบคุคลทัว่ไป เช่น โครงการ 

พฒันาอาชพีแบบบรูผการเพือ่แกไํขบญีหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เปีนต้น
(๔) ดำเนนิการโครงการ!เกอบรมและบริการวิชาชีพเคล่ือนท่ีร่วมกับจังหวัด ท้องถ่ิน และหนว่ยงาน

อ่ืน ๆ
(๔) ดำเนนิการจดักจิกรรมและการใหบ้รกิารทีต่อบสนองตอ่ชมุชนและสงัคมตามนโยบาย เช่น 

โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน โครงการอาชวีะรว่มดว้ยประซาซน โครงการอาชวีะบรกิาร และโครงการ 
ช่วยเหลือใหบ้ริการอ่ืน  ๆ กรณเีกดิภยัพบิตัหิรือเหตเุร่งดว้ยตามทีด่รัีบมอบหมาย

(๖) เผยแพรอ่งคค์วามรู ้ทกัษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพือ่การมงีานทำและประกอบอาชพี 
(๗) ดำเนนิงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามยาเสพตดิ งานแก้Iฃบีญ'หา ป้องกันโรคเอดส์ 

งานอาสาพฒันาและปอ้งกนัตนเอง
(๘) สง่เสรมิเผยแพรค่วามรูต้ลอดจนขา่วสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชพีใหแ้ก ่

ประซาซน ผู้สนใจ โดยผ่านทางล่ือมวลซนต่าง ๆ
(๙) ตดิตามการประเมนิผลการ!!กอบรมและประสานความรว่มมอืกบัผูเ้ก ีย่วขอ้งในการให ้

คำแนะนำในการประกอบอาชพีแกผู่ผ้า่นการ!เกอบรม
(๑๐) จัดทำปฏทินิการปฏบิติังาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติ้งานตามลำดับชัน้ 
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สนิของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ัใด้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายวิชาการ
นางสาวจันทิมา วรรณโชติ ตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการ ทำหนา้ทีร่องผูอ้ำนวยการฝา่ยวชิาการ 

ความรบัผดิชอบตามระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา วา่ดว้ยการบรหิารสถานศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๒ 
ข้อ ๑๒

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๓ ข้อ ๔๓ ดังต่อไปน้ี
(๑) บริหารกจิการสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษา
(๒) วางแผนพฒันาการศกึษา ประเมิน และรายงานผลการจดัการศกึษา
(๓) จัดทำและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ การพฒันาสือ่ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนเิทศและการวัดผลประเมนิผล

(๔) ส่งเสริม...



- ๑๒ -

(๔) สง่เสรมิและจดัการศกึษา แกอบรมใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุม่เปาึหมายทัง้ในและระบบนอกระบบและ 
ตามอธัยาศยั

(๕) จดัทำระบบประกนัคณุภาพศกึษา
(๖) การบรหิารการเงนิ การพสัดุและทรัพย์สนิอ่ืน
(๗) วางแผนการบรหิารงานบคุคล การสรรหา การบรรจ ุ แตง่ตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการ 

ปฏบิตํงิาน วนิยั การรกัษาวนิยั การดำเนนิการทางวนิยัและการออกจากราชการ
(๘) จดัทำมาตรฐาน และภาระงาน ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาใน สถานศกึษา 

ประเมนิผลการการปฏนิตังิานตามมาตรฐานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

(๙) สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
(๑ ๐ )ประสานความรว่มมอืกบัชมุชนและหอ้งถิน่ใบการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาและใหบ้รกิาร 

วิชาชพีแกช่มุชน
(๑๑) จัดระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 
(๑๒) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
(๑๓) ปฏบิตังิานอืน่ตามทึไ๋ดร้บัมอบหมาย

๓.© แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาชีพ
๑. นายพศัดี โคกระบือ หวัหนา้สาขางานเทคนคิการผลติและ 

หวัหนา้สาขางานซอ่มบำรงุเครือ่งจกัรกล
๒. นายประพนธ์ พทัิกษ์ตันสกุล หวัหนา้สาขางานเครือ่งกล (ยานยนต)์
๓. นายอรรถชนะ อุสา หวัหนา้สาขางานเมคคาทรอนกิส์
๔. นายอทุยั รตัถา หวัหนา้สาขางานเทคนคิพืน้ฐาน
๕. นางนฤมล รอตเสยีงลํา้ หวัหนา้สาขางานสามญัสมัพนัธ์
๖. นายฉตัรชยั โคกระบือ หวัหนา้สาขางานไฟฟา้กำลงั
๗. นางสาวนฤทธิ้ บญุประกอบ หวัหนา้สาขางานคอมพวิเตอรธ์รุกจิ
๘. นางสาวนลิวรรณ ญาณะโค หวัหนา้สาขางานการโรงแรม
๙. นางสาวพมิลณฐั รองวัง หวัหนา้สาขางานบญัชี
๑๐. นางสาวอรษา ตะเพยีนทอง หวัหนา้สาขางานการจดัการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๕
(๑) การจดัทำแผนการจดัการเรยีนการสอน ตารางเรยีน ตารางสอน บญัชวีชิาเลอืกจดัตารางสอนรวม 

และตารางสอนสว่นบคุคลชองแผนกวิชา
(๒) ควบคมุดแูล สง่เสรมิ ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน แกบ้ญืหาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 

การแกงาน การวดัผลประเมนิผลและการวจิยัในสาขางานใหเ้ปน็ไปตามหลกัสตูรและระเบยีบแบบแผนของทาง 
ราชการ

(๓) วางแผนและดำเนนิงานดา้นมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาชองแผนกวชิา เพือ่ 
นำไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งและรองรบัการ ประเมนิคณุภาพภายนอกได้

(๔) จดัหาดแูลรกัษาวสัด ุ ครภุณัฑ ์ อปุกรณ ์ เครือ่งจกัร เครือ่งมอืของสาขางานใหใ้ชง้านไดเ้ปน็ปกต ิ
และมเืพยีงพอตอ่การจดัการเรยีบการสอน

(๕) สนับสบุน...



- ๑๓ -

( ๕ )  สนบัสนนุการพฒันาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิง่ประดิษฐ์ การใชอ้ปุกรณก์าร 
เรียนการสอน การเขยีวตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ

(๖) ตดิตามและแนะนำเกีย่วกบัการทำโครงการแก โครงการสอน แผนการเรยีบรู ้คูม่อืครู ใบงาบ 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรและแผนการจดัการเรยีน 
การสอน

(๗) ควบคมุการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของสาขางานให้เป็นโปตามใบงาน 
(๘) ควบคุมดูแลและพฒันาสำนกังาน หอ้งเรียน ห้องปฏินติัการ ใหส้ะอาดเรียบร้อยทนัสมยัอยู่เสมอ 
(๙) ปกครองดูแลบคุลากรในแผนกวิชาใหป้ฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนของทางราชการและ 

เสนอความดีความชอบของบุคลากรใบแผนกวิชา
(๑๐) ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานต่าง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๑๑) จัดทำปฏทินิการปฏบิติีงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติ้งานตามลำดับขัน้ 
(๑๒) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ี!ต้รับมอ,บหมาย 
(๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีโด้รับมอบหมาย

๓.๒ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ใบระบบปกติ)
๑. นางนฤมล รอตเสยีงลํา้ หัวหน้างาน
๒. นางสาวนพศร ไชยรัตน ์ ผู้ช่วยหวัหนา้งาน
๓. นางสาวธนญัญา แก้วบญุตา เจ้าหนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบลังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ไนหมวด ๒ ข้อ ๓๖
(๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกสาขางานให้ตรงกับโครงสร้างของหลัดสูตร 
(๒) จัดทำตารางสอน ตารางเรยีนรว่มกบัสาขางานตา่ง  ๆ และสถานประกอบการทีเ่ก่ียวช้อง 
(๓) จัดทำแบบฟอร์มต่าง  ๆทีเ่กีย่วกบังานหลักสตูรการเรียนการสอน
(๔) พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะรว่มกบัสถานประกอบการและหนว่ยงาบ 

ภายนอกเพือ่จดัรายวชิาและสาขางาบใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ชุมชน ห้องถ่ิน 
สภาพเศรษฐกจิ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

( ๕ )  จัดหา รวบรวมและพฒันาหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพือ่ความรูห้รอืทกัษะในการประกอบอาชพีหรอี 
การศึกษาต่อซึง่จัดขึน้เปน็โครงการหรือกลุม่เปา้หมายเฉพาะ

(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มืความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรจุดหมายและ 
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบยีบการจัดการศกึษา

(๗) ประสานงานกบัสาขางานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน ทัง้ระบบการเทยีบโอนความรูแ้ละ 
ประสบการณวิ์ชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

(๘) สง่เสริมและพฒันาการเรียนการสอนใหต้รงตามหลักสตูร
(๙) สง่เสริมสนบัสนนุใหค้รูและผูส้อนจดัทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนสือ่ 

และเทคโนโลยีการสอนท่ีทันสมัย
(๑๐) รวบรวม และเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการทีม่คีณุคา่ตอ่การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ประโยชน ์

ทางการศกึษา
(๑๑) ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงาบต่าง  ๆทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๑๒) จัดทำปฏทินิการปฏบิติังาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติังานตามลำดับขัน้ 
(๑๓) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีใด้รับมอบหมาย

(๑๔) ปฏิบัติ...



- ๑๔ -

(๑๔) ปฏิบํติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓ งานวัดผลและประเมินผล
๑. นางสาวบฤทธ้ิ บุญประกอบ หัวหน้างาน
๒. นางสาววาสนีิ อะวะดี เจ้าหนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิด,ซอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ ใบหมวด ๒ ข้อ ๓๗ ดังต่อไปน้ี
(๑) สง่เสรมิสนบัสบนุครแูละผูส้อนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัติามระเบยีบการวดัผลและ

ประเมินผล
(๒) กำกบั ดแูล จดัการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผลในสถานศกึบาใหเ้บ•ีนไปตาม

ระเบยีบ
(๓) ดำเนนิการเกีย่วกบัการโอนผลการเรยีน
(๔) ตรวจสอบผลการใหร้ะดบัคะแนนกอ่นเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกบาและผูอ้ำนวยการ 

วทิยาลยั เพือ่อนมุติผิลการเรียน
(๕) รวบรวมผลการเรียนท่ีได้รับอนุมิติแล้วสง่งานทะเบียน
(๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชพีร่วมกบัแผนกวิชาและรายงานผลการประเมนิตามระเบยีบ 
(๗) ดำเนนิการวิเคราะหข้์อสอบและจัดทำขอ้สอบมาตรฐาน
(๘) เกบ็รกับาและทำลายเอกสารหลกัฐานการประเมนิผลการเรยีนและเอกสารเกีย่วกบังานวดัผล 

และประเมนิผลการเรยีนตามระเบยีบ
(๙) ดำเนนิการเกีย่วกบัการเทยีบโอนผลการเรยีน เทียบโอนความรู้และประสบการณ ์
(๑๐) ประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานต่าง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึบา 
(๑๑) จัดทำปฏทินิการปฏบิติ้งาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติํงานตามลำดับขัน้ 
(๑๒) ดูแล บำรงุรกับา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(๑๓) ปฏิบํติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๔ งานวิทยบริการและห้องสมุด
๑. นางสาวอจัฉรา ประจันบาล หัวหน้างาน
๒. นางสาวมยุรา อะวะดี ผู้ช่วยหวัหนา้งาน
๓. นางสาวอญัวีณ ์ สิริพิชญารัตน์ เจ้าหนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๘ ดังต่อไปน้ี
(๑) วางแผนพฒันาการบรกิารหอ้งสมดุและศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองใหเ้บนีแหลง่เรยีนรูด้ว้ย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
(๒) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
(๓) ประสานงานใหค้วามร่วมมอืกับหนว่ยงานต่าง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๔) จัดทำปฏทินิการปฏบิติังาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิติํงานตามลำดับขัน้ 
(๕) ดูแล บำรุงรักบา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๕ งานอาชีวศึกษา...



- ๑๕
๓.๕ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๑. นายสมชาย นิติดำรงศักด้ี
๒. นางสาวเนาวนติย์ ใจสงฆ์

หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๙
(๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกซน เพ่ือให้ 

ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จดัทำแผนและคูม่อืการ'ฝกึตามโครงสรา้งชองหลกัสตูรรว่มกบัสถานประกอบการในการ 

วิเคราะหจุ์ดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาท่ีจะ'ฝึกอาชีพ
(๓) วางแผนร่วมมือกับสถานประกอบกานในการนิเทศ ติดตาม การ'ฝ็กปฎิบ้ต'ใบสถานประกอบการ 

และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้บีญหาต่าง ๆ
(๔) ประชุมสัมมนาครู่ฝึก ครูนิเทศ เพือ่ร่วมกนัวางแผนพฒันาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี
(๕) ตดิตอ่ประสานงานกบัแหลง่งานและสถานประกอบการเพือ่การจัดหาทีฝ่กึงานใหก้บันกัเรียน

นักศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิน้ติงานตามลำดับช้ัน 
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(๘) ปฏิบ้ติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๓.๖ งานส่ือการเรียนการสอน
หัวหน้างาน 
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
เจ้าหน้าท่ีธรการ

๑. นายอรรถชนะ อุสา
๒. นางวลัยพร เนรมิตร
๓. นายพรวุฒ ิ หม่อมประโคน
๔. นางสาวอัญวีณ ์ สิริพิซญารัตน์

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด to ข้อ ๙0
(๑) วางแผนจดัหา จัดทำ การใหบ้รกิาร สือ่การเรยีนการสอนโสตทศันปูกรณ ์และพฒันาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(๒) จัดหารวบรวมวัสด ุ ส่ือส่ิงพิมพ์ สือ่อิเลก็ทรอนกิส ์ส่ือโสตทัศนูปกรณต่์าง  ๆ เพ่ือใหบ้ริการใน 

การศกึษาคน้ควา้ของคร ูนกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปใหส้อดคล้องกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนให ้
สถานศึกษา

(๓) อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำส่ือการเรียนการสอน 
(๔) พฒันาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตส่ือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล 

การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

(๕) รบัผดิชอบ ดแูลบำรงุรกัษา วสัดอุปุกรณใ์หอ้ยูใ่บสภาพพรอ้มใชง้าบและใหบ้รกิารดา้น 
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบํติงาน เสนอโครงการและรายงาบการปฏิบํติงานตามลำดับช้ัน 
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาท่ีIด้รับมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายแผนงาน...



- ๑๖ -

๔. ฝ่ายแผนงานและความร่วมรอ
๔.® นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว ตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการ ทำหนา้ทีร่องผูอ้ำนวยการฝา่ยแผนงาน 

และดวามรว่มมอื ความรบัผดิชอบตามระเบยีบสำนกังานคณ ะกรรมการการอาชวีศกึษา วา่ดว้ยการบรหิาร 
สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ 0

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๓ ข้อ ดังต่อไปน้ี
(๑) บรหิารกจิการสถานศกึษาใหเ้ปนีไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายและวัตถปุระสงค์

ของสถานศกึษา
(๒) วางแผนพฒันาการศกึษา ประเมนิ และรายงานผลการจดัการศกึษา 
(๓) จัดทำและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ การพฒันาสือ่ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศกึษา การนเิทศและการวดัผลประเมนิผล
(๔) สง่เสรมิและจดัการศกึษา แกอบรมใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุม่เปาึหมายทัง้ในและระบบนอกระบบ 

และตามอธัยาศยั

(๕) จดัทำระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
(๖) การบรหิารการเงนิ การพสัดุ และทรัพย์สินอ่ืน
(๗) วางแผนการบรหิารงานบคุคล การสรรหา การบรรจ ุ แตง่ตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิต้งิาน รนิยั การรกัษารนิยั การดำเนนิการทางวนิยัและการออกจากราชการ
(๘) จดัทำมาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
(๙) สง่เสรีมสนบัสบนุบคุลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง
(๑๐) ประสานความรว่มมอืกบัชมุชนและทอ้งถิน่ในการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาและใหบ้รกิาร

วิชาชีพแก'ชุมชน
(๑๑) จัดระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 
(๑๒) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
(๑๓) ปฏบิตังิานอืน่ตามที!่ดร้บัมอบหมาย

๔.®.® งานวางแผนและงบประมาณ
๑. นายอทุยั รตัถา หวัหนา้งาน
๒. นางสาวฃนษิฐา ดวงสุข เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบๆ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๒
(๑) จดัทำแผนปฏบิตัริาชการ แผนพฒันาสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจำป ีตามนโยบาย 

และภารกจิของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ
นโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร และนโยบายสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

(๒) จดัทำขอ้มลูแผนการรบันกัเรยีบ นกัศกึษา การยบุ ขยายและเพิม่ประ๓ ทวิชา สาขาวชิาทีเ่ปดิ 
สอบในสถานศกึษา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานสงัคม ชมุซบและทอ้งถิน่ ตามความพรอ้ม 
และศกัยภาพของสถานศกึษา

(๓) ตรวจสอบและควบคมุการจา่ยเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผนที ่
กำหนดและดำเนนิการเรือ่งปรบัแผนการใขจ้า่ยเงนิของสถานศกึษา

(๔) รวบรวม...
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(๔) รวบรวมแผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ เปน็คา่วสัดขุองสาขาวชิา 
สำรวจความตอ้งการวสัดคุรภุณัฑข์องแผนกวชิาและงานตา่ง  ๆ เพือ่เปน็ขอ้มลูในการประภอบการพจิารณาจดัขีอ้ 
จดัจา้ง

(๔) วเิคราะหร์ายจา่ยของสถานศกึษาเพือ่ปรบัปรงุการใชจ้า่ยใหม้ปีระสทิฐภิาพ 
(๖) จดัทำรายการสรปุผลการปฏบิ ตั งิานตามตวัข ีว้ดัใน แผน งาน และโครงการการใชเ้งนิ  

งบประมาณและนอกงบประมาณเสนอตอ่สำนกังานคณะกรรมการการ0 าขวีศกึษา และหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด

(๗) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๘) จัดทำปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏปิตงิานตามสำดบัขัน้ 
(๙) ดูแล บำรุงรกัษาและรบัผดิขอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีใ่ดร้บัมอบหมาย 
(๑๐) ปฏบิตังิาบอืน่ตามทีใ่ดร้บัมอบหมาย

๔.©.๒ งานส่งเลรัมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
๑. นางสาวพมิลณฐั รองวัง หวัหนา้งาน
๒. นางสาวฃนษิฐา ดวงสุข เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อใปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๗
(๑) ส่งเสริมให้ครู นกัเรยีน นกัศกึษา และบคุลากรในสถานศกึษาดำเนนิงาบสง่เสรมิผลติผล จัดทำ 

แผนธรุกจิรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐัและเอกซน สง่เสรมิการทำธรุกจิขนาดยอ่ม กระประกอบอาชพีอสิระเพือ่สรา้ง 
สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน

(๒) วางแผนดำเนนิงาน ประสาสมัพนัธ์ ร่วมมือกับบคุคลขมุซบ องค์กรขุมซน องคก์รเอกซน องคก์ร 
วชิาชพี สถานประกอบการ หนว่ยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิเพือ่รบังานการคา้ รับจัดทำ รบับรกิาร รบัจา้ง ผลิต 
เพือ่จำหนา่ย การหารายไดร้ะหวา่งเรยีน การประกอบธรุกจิ และกจิกรรมสหกรณ์

(๓) ตรวจสอบผลติผลทกุประเภทของสถานศกึษาใหต้รงกบัโครงการ'ฝกื จดัทำทะเบยีนผลติผล 
และจำหนา่ยผลติผล

(๔) กำกบั ตดิตาม และจดัทำบญัชรีายรบั -  รายจา่ยของงานผลติผล การคา้และธรุกจิทีอ่ยู'่โน 
ความรับผิดขอบใหเ้ปน็บจีจุบนั และจดัทำรายงานเปน็ประจำทกุเดอืน

(๔) รวบรวมขอ้มูล สถิติต่าง  ๆ รายรบั -  รายจา่ยในการดำเนนิงาน เพือ่เปน็ขอ้มลูในการพจิารณา 
ปรับปรุงแกไิขพฒันางาบใหเ้กดิประโยชนต์อ่สถานศกึษา

(๖) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๗) จัดทำปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลำดบัขัน้ 
(๘) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิขอบทรัพย์สนิของสถานศกึษาทีใ่ตรั้บมอบหมาย 
(๙) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีI่ตร้บัมอบหมาย

๔.๒ นายฐปกร รักษาสืล ตำแหนง่รองผู้อำนวยการ ทำหนา้ทีร่องผูอ้ำนวยการฝา่ยแผนงาน 
และความรว่มมอื ความรบัผดิซอบตามระเบยีบสำนกังานคณ ะกรรมการการอาชวีศกึษา วา่ดว้ยการบรหิาร 
สถานศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๑๐

ม ีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปบื้ ตามระเบียบฯ ในหมวด รท ข้อ ดังต่อใปน้ี
(๑) บรหิารกจิการสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ นโยบายและวัตถปุระสงค์

ของสถานศกึษา
(๒) วางแผน...
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(๒) วางแผนพฒันาการศกึษา ประเมนิ และรายงานผลการจดัการศกึษา 
(๓) จดัทำและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ การ'พฒันาสอื นวตักรรม 

และเทคโนโลยทีางการศกึษา การนเิทศและการวดัผลประเมนิผล
(๔) สง่เสรมิและจดัการศกึษา แกอบรมใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุม่เปา้หมายทัง้โนและระบบนอกระบบ 

และตามอธัยาศยั
(๔) จดัทำระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
(๖) การบรหิารการเงนิ การพสัด ุ และทรพัยส์บิอืน่
(๗) วางแผนการบรหิารงานบคุคล การสรรหา การบรรจ ุ แตง่ตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตังิาน วนิยั การรกัษาวนิยั การดำเนนิการทางวนิยัและการออกจากราชการ
(๘) จดัทำมาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผลการปฏบิต้งิานตามมาตรฐานชองขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
(๙) สง่เสรมิสนบัสนนุบคุลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
(๑๐) ประสานความรว่มมอืกบัชมุชนและหอ้งถิน่ในการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาและใหบ้รกิาร

วชิาชพีแก,ชุมชน
(๑๑) จดัระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 
(๑๒) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
(๑๓) ปฏบิต้งิานอืน่ตามทึ1๋ดร้บัมอบหมาย

๔.๒.© งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๑. นางวลยัพร เนรมติร หวัหนา้งาบ
๒. นางสาวฃนษิฐา ดวงสุข เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๓
(๑) รวบรวมขอ้มลูจากงานภายในและภายนอกสถานศกึษา ประมวลผล จดัเกบ็ รกัษา จดัทำและ 

บรกิารขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบันกัเรยีน นกัศกึษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บคุลากร งบประมาณ 
ครภุณัฑ ์ อาคารสถานที ่ แผนการเรยีน และขอ้มลูทางเศรษฐกจิและสงัคม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ำนกังาน 
คณ ะกรรมการการอาชวีศกึษากำหนด ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยประสานงานกบัสาขางานและงานตา่ง  ๆ
ในสถานศกึษาและหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

(๒) รวบรวมและเผยแพรส่ารสนเทศตา่ง  ๆ ทีเ่ปนีประโยชนต์อ่การจดัการศกึษาและการประกอบ
อาชพี

(๓) พ ฒั น าระบ บ เครอืข า่ยขอ้มลูของส ถาน ศกึษ า ให ส้ามารถเช ือ่มโยงกบัสถาน ศีกึษ าอ ืน่  
สำนกังาบคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และหนว่ยงานอืน่ รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพการใช ้
ขอ้มลูจากเครอืขา่ยอนิเทอรเ์บต็

(๔) กำกบั ควบคมุ ดแูลระบ บ ให เ้ป น็ ไป ตามกฎห ม ายวา่ดว้ยการกระท ำความผดิ เก ีย่วกบั
คอมพวิเตอร์

(๔) ดำเนนิการเกีย่วกบัศนูยก์ำลงัคนอาชวีศกึษาของสถานศกึษา 
(๖) ประสานงานใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๗) จดัทำปฏทินิการปฏบิต้งิาบ เสนอโครงการและรายงานการปฏนิตังิานตามลำดบัขัน้ 
(๘) ดูแล บำรงุรกัษาและรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีI่ดร้บัมอบหมาย

(๙) ปฏิบัติ...



- ๑๙ -

(๙) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีI่ดรับัมอบหมาย

๔.๓ นางสาวจันทิมา วรรณโชติ ตำแหนง่รองผูอ้ำนวยการ ทำหนา้ทีร่องผูอ้ำนวยการฝา่ย 
แผนงานและความรว่มมอื ความรบัผดิชอบตามระเบยีบสำนกังาบคณะกรรมการการอาชวีศกึษา วา่ดว้ยการบรหิาร 
สถานศกึษา พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๑๐

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๓ ข้อ ดังต่อไปน้ี
(๑) บ รหิ ารกจิการสถาน ศกึษาให เ้ป น็ ไป ตามกฎห มาย ระเบ ยีบ  ขอ้บงัคบั นโยบายและ 

วตัถปุระสงคข์องสถานศกึษา
(๒) วางแผนพฒันาการศกึษา ประเมนิ และรายงานผลการจดัการศกึษา 
(๓) จัดทำและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ การพฒันาสือ่ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยทีางการศกึษา การนเิทศและการวดัผลประเมนิผล
(๔) สง่เสรมิและจดัการศกึษา ผกิอบรมใหก้บัผูเ้รยีนทกุกลุม่เปา็หมายทัง้ในและระบบนอกระบบ 

และตามอธัยาศยั

(๔) จดัทำระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
(๖) การบรหิารการเงนิ การพสัดุ และทรัพย์สินอ่ืน
(๗) วางแผนการบรหิารงานบคุคล การสรรหา การบรรจ ุ แตง่ตัง้ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตังิาน วนิยั การรกัษาวนิยั การดำเนนิการทางวนิยัและการออกจากราชการ
(๘) จดัทำมาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมาตรฐานของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
(๙) สง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรในสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง
(๑๐) ประสานความรว่มมอืกบัชมุชนและทอ้งถิน่ในการระดมทรัพยากรเพือ่การศกึษาและใหบ้รกิาร

วิชาชพีแกช่มุซบ
(๑๑) จดัระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 
(๑๒) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 
(๑๓) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีI่ดร้บัมอบหมาย

๔.๓.® งานความร่วมมือ
๑. นายสมชาย นติดิำรงคกัที ่ หวัหนา้งาน
๒. นางสาวกญัญป์วณี ์ พรกจิจาวงศ ์ เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๔
(๑) ประสานความรว่มมอืและดำเนนิกจิกรรมตา่ง  ๆ ของสถานศกึษา
(๒) ประสานความรว่มมอืกบัตา่งประเทศและความชว่ยเหลอืจากภายนอกในการรว่มทนุเพ ือ่

การศกึษา
(๓) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๔) จัดทำปฏทินิการปฏบิตังิาบ เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลำดบัชัน้ 
(๔) ดูแล บำรงุรกัษาและรบัผดิชอบทรพัย์สนิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(๖) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

๔.๓.๒ งานวิจัย...



- ๒0 -

๔.๓.๒ งานวิจัย พัฒนา บวัตกรรมละสิงประดิษฐ์
๑. นางสาววิญญ สอนจอ้ย หวัหนา้งาน
๒. นางสาวนพศร ไชยรัตน ์ ผูช้ว่ยหวัหนา้งาน
๓. นางสาวกญัญป์วณี ์ พรกจิจาวงศ ์ เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒<£
(๑) สง่เสริม สนับสนุน นกัเรยีบ นกัศกึษา และบคุลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบัการวจิยั การ 

พฒันาองศค์วามรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิง่ประดษิฐ์ตา่ง  ๆ เพือ่ประโยชนใ์นการจดัการศกึษา การประกอบ 
อาชพี และประโยชนโ์ดยรวมของสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน่

(๒) วเิคราะห ์ วจิยั และประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร ผลลมัฤทธการจดัการเรยีนการสอน การใช ้
เครือ่งมอืวสัด ุ อปุกรณ ์ ครภุณัฑท์างการศกึษา ในการจดัการเรยีนการสอบ การใชอ้าคารสถานทีแ่ละงานอืน่  ๆ
ทีเ่กีย่วชอ้งกบัจดัการเรยีนการสอนและประเมนิผลการจดัอบรมและการจดักจิกรรมในสถานศกึษา

(๓) รวบรวมและเผยแพรผ่ลการวเิคราะห ์ วจิยั และการประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน 
นวัตกรรม และสิง่ประดษิฐ์ การพฒันาสถานศกึษา การบรหิาร และการพฒันาวชิาชพี รวมทัง้ผลงานทางวชิาการ 
ของครแูละบคุลากรทางการศกึษา

(๔) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๔) จัดทา้ปฏทินิการปฏบิต้งาบ เสนอโครงการและรายงาบการปฏบิตํงิานตามลำดบัขัน้ 
(๖) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผดิชอบทรัพย์สนิชองสถานศกึษาทีโ่ดรั้บมอบหมาย 
(๗) ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

๔.๓.๓ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. นางสาวอรวรรณ นยิมสิทธ๋ึ หวัหนา้งาน
๒. นางสาวกญัญป์วณี ์ พรกจิจาวงศ ์ เจา้หนา้ทีธ่รุการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ ใบหมวด ๒ ข้อ ๒๖
(๑) สง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้คุลากรในสถานศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเชา้ใจในหลกัการ จดุหมาย และ 

หลกัเกณฑข์องการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
(๒) วางแผนดำเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเพือ่นำโปสู ่

การพฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐาน การศกึษาอยา่งตอ่เน ือ่งและรองรบัการประเมนิ คณุ ภาพการศกึษาภายใน  
และภายบอก

(๓) ประสานงาบกบัฝา่ยตา่ง  ๆ แผนกวิชา และงานตา่ง  ๆในสถานศกึษารวมทัง้สถานประกอบการ 
บุคคล องศก์ร และหนว่ยงานภายนอก ในการดำเนนิงานตามระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา

(๔) ประสานงานกบัสำนกังาบรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องศก์ารมหาขน) 
ในการดำเนนิงานตามระบบการประกนัคณุภาพนอกของสถานศกึษา

(๔) ประสาบงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
(๖) จัดทา้ปฏทินิการปฏบิตํงิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตํงิานตามลำดบัขัน้ 
(๗) ดูแล บำรงุรกัษา และรับผิดชอบทรัพย์สนิชองสถานศกึษาทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
(๘) ปฏบิตํงิานอืน่ตามทึโ๋ดรั้บมอบหมาย

ทงน...



-๒๑-
ทั้งนี้ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ เกิดผลประโยชน์สูงสุด

แก,ทางราชการ
ต้ังแต่ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

y J J k .

(นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน


