
 

 
ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 

ที่  145 / 2562 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรในสถำนศึกษำท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 
----------------------------------------------------- 

              เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของสถำนศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ ว่ ำด้ วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช  2552 ข้อ  13   
วิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ จึงมอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรของวิทยำลัยฯ ท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ดังต่อไปนี้ 
 

นายสมปอง  พูลเพิ่ม  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 
       มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบบังคับบัญชำบุคลำกรในสถำนศึกษำ บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ     

กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำร 
งำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

 

1. บังคับบัญชำบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 
กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 

2. วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสถำนศึกษำ   
3. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศ และกำรวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบ และ 

ตำมอัธยำศัย 
5. จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. บริหำรงบประมำณ กำรเงิน และทรัพย์สิน 
7. วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้งกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร 

ปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
8. จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ  

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
10. ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและให้บริกำร 

วิชำชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
12. จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. เป็นผู้แทนของสถำนศึกษำในกิจกำรทั่วไป รวมทั้งกำรจัดท ำนิติกรรมสัญญำในรำชกำรของ 

สถำนศึกษำตำมวงเงินงบประมำณท่ีสถำนศึกษำได้รับ ตำมท่ีได้รับมอบอ ำนำจ 
14. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมำย 
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ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
นำยสมปอง  พูลเพ่ิม 

 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำยบัณฑิต  ใจกล้ำ 

ท ำหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นำยบุญมี  อรุณชัย 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
ฝ่ำยวิชำกำร 

นำงสำวชวำลินี  สิงห์ค ำ 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นำงอำภัสรำภรณ์  ก้อนสีลำ 
 

 
ฝ่ายบริหาร 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำยบัณฑิต  ใจกล้ำ 

 
 
 

             หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป                       หัวหน้ำงำนบคุลำกร 
    นำงสำวรพีพร  เสำร์แดน                  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ 
 

 
 
                   หัวหน้ำงำนกำรเงิน                               หวัหน้ำงำนกำรบัญชี 
 นำงสำวอัจฉรำ  จงสุขสันติกุล         นำงสำวทิพวรรณ  ลำภยศ 
 
 
         
                  หัวหน้ำงำนพัสดุ                               หวัหนำ้งำนอำคำรสถำนที่ 
       นำยกรวิชญ์  ค ำมำ              นำยมโนชำ  กำยอด 
  

 
 
         หัวหน้ำงำนทะเบียน         หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์  
       นำยชัชวำล  โคตะบุตร           นำยภูมิชำย  พุ่มวิเชียร 
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นายบัณฑิต  ใจกล้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับดูแล 
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไปและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้แก่ งำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบุคลำกร งำนกำรเงิน งำนกำรบัญชี งำนพัสดุ งำนอำคำรสถำนที่ งำนทะเบียน และงำน
ประชำสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย โดยช่วยปฏิบัติรำชกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

1. บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และวัตถุประสงค ์ 
ของสถำนศึกษำ 

2. วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศและกำรวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในระบบ นอกระบบและ  

ตำมอัธยำศัย 
5. จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. กำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอื่น  
7. วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้งกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน 

กำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำร 
8. จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
10. ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและให้บริกำร 

วิชำชีพแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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งานบริหารงานทั่วไป 

1.  นำงสำวรพีพร  เสำร์แดน      คร ูคศ.1   หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 
          2.  นำงธมลวรรณส์  พงษ์นภัสสรณ์     ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป 
          3.  นำงสำววำรุณี  ช่ำงแต่ง      ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป 

4.  นำยเดชณรงค์  สนชำวไพร       ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป (เอกสำรกำรพิมพ์) 
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. ปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ   
2. จัดท ำร่ำง หนังสือรำชกำร ประกำศ ค ำสั่ง ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร จัดล ำดับควำมส ำคัญของ 

เอกสำร ร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนเอกสำรกำรพิมพ์  
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

3. สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำ 

4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสำร หลักฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรศึกษำ และให้บริกำรแก่บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำของสถำนศึกษำ 

5. รวบรวม และเผยแพร่ข่ำวสำร นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ค ำชี้แจง ประกำศ ให้บุคลำกรและ 
นักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ 
 6.  ให้บริกำรเก่ียวกับกำรรับส่งไปรษณีย์ ธนำณัติ โทรสำรของบุคลำกร นักเรียนและนักศึกษำ 

7. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
8. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
9. ปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

          งานบุคลากร 
         1.   นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ  คร ูคศ.1  หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
 2.   นำงสำววำรุณี  ช่ำงแต่ง  ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
          3.   นำงธมลวรรณส์  พงษ์นภัสสรณ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
       

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. แนะน ำ เผยแพร่ และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคลำกร  ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 

ของทำงรำชกำร 
2.  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
3.  จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
4.  ควบคุม จัดท ำสถิติ และรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
5.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรจัดท ำทะเบียนประวัติของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
6.  ให้ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรขอมีบัตรประจ ำตัว 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติ กำรขอเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะ กำรออกหนังสือ
รับรอง กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ เงินทดแทนและกำรจัดท ำสมุดบันทึกผลงำนและคุณงำมควำมดี ของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ  เป็นต้น 

7.  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
8.  กำรจัดสวัสดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
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9.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
10.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
11.  ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานการเงิน 
1.  นำงสำวอัจฉรำ  จงสุขสันติกุล    ครู คศ.1  หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
2.  นำงจงจิตร  บัวงำม      ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
3.  นำงสำวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี    ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1.  จัดท ำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน   

กำรเบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำฝำกเงิน กำรน ำเงินส่งคลัง กำรถอนเงิน และกำรโอนเงินของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.  รับและเบิกจ่ำยเงิน ตรวจสอบ รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
3.  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  4.  เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบ 
5.  ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรเบิก - จ่ำยให้ถูกต้อง 

ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
6.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
7.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
8.  ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
9.  ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
      

งานการบัญชี 
           1.  นำงสำวทิพวรรณ  ลำภยศ คร ูคศ.1   หัวหน้ำงำนกำรบัญชี 
          2.  นำงสำวศิรัญญำ  สำมัญแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรบัญชี 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. จัดท ำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีของสถำนศึกษำ ตำมระบบบัญชี 

และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.  จัดท ำรำยงำนงบกำรเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในก ำหนด เวลำ 

ตำมระเบียบ 
3.  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4.  ให้ค ำปรึกษำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
5.  เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบ       
6.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
7.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
8.  ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
9.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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  งานพัสดุ 
1.   นำยกรวิชญ์  ค ำมำ  ครู คศ.1   หัวหน้ำงำนพสัดุ 
2.   นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3   เจ้ำหน้ำที่งำนพสัดุ 
3.   นำยวรันธร  กำติ๊บ  ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนพสัดุ    
4.   นำยสมคิด  จอมแก้ว  ลูกจ้ำงประจ ำ  เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
5.   นำงสำวนรินรัตน์  ใจค ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนพัสด ุ 
6.   นำยวีรำชัน  แสงศรีจันทร์   ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
7.   นำยสุรกิจ  คุ้มแสง  ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. จัดวำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรควบคุม กำรเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำย 

พัสดุและกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ 
2. จัดท ำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 
3. จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง กำรบ ำรุงรักษำและกำรพัสดุ 

ต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
4. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงิน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
6. ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ 
7. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบ 
8. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
9. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
10. ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
11. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  งานอาคารสถานที่ 
1. นำยมโนชำ  กำยอด         พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 
2.   นำยเดชณรงค์  สนชำวไพร            ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
3.   นำยวรันธร  กำติ๊บ         ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
4.   นำยวินัย  สมฤทธิ์         ลูกจ้ำงประจ ำ  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
5.   นำงศรีทอน บ ำรุงพร          ลูกจ้ำงชั่วครำว       เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
6.   นำงรำตรี  สติรำษฎร ์                  ลูกจ้ำงชั่วครำว        เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
7.   นำยวิชัย ศรีจันทร์   ลูกจ้ำงชั่วครำว          เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
8.   นำยประเวศน์  วงศ์ใหญ่        ลูกจ้ำงชั่วครำว         เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่  
9.   นำยสมเร็จ  สมฤทธิ์                   ลูกจ้ำงชั่วครำว          เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
10. นำยวันชัย  ศรีค ำ         ลูกจ้ำงชั่วครำว         เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
11. นำยชำญฤทธิ์  สติรำษฎร์        ลูกจ้ำงชั่วครำว         เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
12. นำยประวัติ  นวลนำค   ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
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มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำ  ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
2.  ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ กำรใช้ และกำรขอใช้

อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนำอำคำรสถำนที่  กำรอนุรักษ์พลังงำน  กำรรักษำสภำพแวดล้อม

และระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำ 
          4.  จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย  อัคคีภัย  และภัยอื่น ๆ   

5.   ให้ค ำแนะน ำ  ชี้แจง  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
6.   เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ  ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบ 
7.   ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
8.   จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
9.   ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  งานทะเบียน    
1. นำยชัชวำลย์  โคตะบุตร  คร ูคศ.1  หัวหน้ำงำนทะเบียน 
2. นำยธีรภัทร  ณ น่ำน   ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
3. นำงสำวธัญญำภรณ์  ใจกล้ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1. จัดหำแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนทะเบียน 
2. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ และกำรตรวจหลักฐำนต่ำง ๆ   
3. ด ำเนินกำรให้มีกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
4. ด ำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังก ำหนดกำรขอพักกำรเรียน กำรขอคืน 

สภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
5. จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 
6. ตรวจสอบรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสอบแก้ตัว กำรสอบทดแทน กำรพ้นสภำพกำร 

เป็นนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือน ำเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทรำบและพิจำรณำและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบตำมแต่กรณี 
 7.   ประสำนกับงำนวัดผลและประเมินผล จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) และต ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(PR) เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

8. รับผลกำรประเมินผลกำรเรียนประจ ำภำค ซึ่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลงในระเบียน 
แสดงผลกำรเรียน 

9. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น กำรออกส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน   
ใบรับรองผลกำรเรียน ประกำศนียบัตร และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10. รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องต่ำง ๆ ของนักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน เช่น กำร 
ลำออก กำรพักกำรเรียน กำรโอน ย้ำย กำรเรียนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 

11. ส่งแบบส ำรวจและรำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน รวมทั้งรำยงำนกำรเรียนของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ 

12. จัดระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียน และเอกสำรอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็นที่ 
เกี่ยวกับงำนทะเบียนให้เป็นไปตำมระเบียบ 
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13. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำร ท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบ 
14. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
15. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
16. ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
17.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  งานประชาสัมพันธ์ 
1.   นำยภูมิชำย  พุ่มวิเชียร พนักงำนรำชกำร   หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
2.   นำยทนงศักดิ์  ใจหมั้น          ครูพิเศษสอน      เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 
3.   นำงสำววำรุณี  ช่ำงแต่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว        เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
 1.  รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอื่น ๆ ให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ
และบุคคลทั่วไป 
 2.  รับผิดชอบศูนย์กลำงกำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  เช่น  
ศูนย์ควบคุมเสียงตำมสำย ศูนย์วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์ภำยในภำยนอก สถำนีวิทยุ และกำรสื่อสำรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
 3.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริกำรข่ำวสำรของรำชกำร ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนรำชกำร สถำนศึกษำอ่ืน 
ๆ สื่อมวลชน และประชำชน เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 

4.  ดูแลบ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
5.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
6.  ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
7.   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

              ท ำหน้ำที ่รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
                นำยบุญมี  อรุณชัย  

 
 
 

            หวัหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ           หวัหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
        นำยนพรัตน์  มโนร ำ                                                          นำยบุญมี  อรุณชัย  

         
 

 
 
 
   หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำ นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์                    หวัหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
                นำยอรรถพันธ์  ทะปัญญำ                                                     นำยศุภภัทร  สำยทิม 
 
 
 
 
 หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ             หวัหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล  

           นำงสำวทิพวรรณ  ลำภยศ            กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
               นำงพรพิสัย  สีเทำ 
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นายบุญมี  อรุณชัย ท าหน้าที ่รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

       มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
จำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุมก ำกับ  ดูแล
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไปและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ งำนวำงแผนและงบประมำณ งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ งำนควำมร่วมมือ งำนวิจัยพัฒนำ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ โดยช่วยปฏิบตัิ
รำชกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

 

1. บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ 
ของสถำนศึกษำ 

2. วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศและกำรวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในระบบ นอกระบบ    

และตำมอัธยำศัย 
5. จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. กำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืน  
7. วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้งกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร 

ปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำร 
8. จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ   

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
10. ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและให้บริกำร  

วิชำชีพแก่ชุมชน   
11. จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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งานวางแผนและงบประมาณ  
1. นำยนพรัตน์  มโนร ำ  คร ูคศ.1   หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
2.  นำงสำวจริยำ  ใจกล้ำ  ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ 
3.  นำงสำวชนัดดำ  ตินะลำ ลูกจ้ำงชั่วครำว    เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ  
     

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1.  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมนโยบำยและภำรกิจ 

ของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล  
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

2. จัดท ำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยและเพ่ิมประเภทวิชำ สำขำวิชำที่เปิดสอนใน 
สถำนศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตำมควำมพร้อมและ
ศักยภำพของสถำนศึกษำ 

3. ตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดและ 
ด ำเนินกำรเรื่องกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 

4. รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณเป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิชำ ส ำรวจ 
ควำมต้องกำรวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชำ และงำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำง 

5. วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพ่ือปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ 
6. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในแผนงำนและโครงกำร กำรใช้เงินงบประมำณ และ 

เงินนอกงบประมำณเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

7. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
8.   จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
9.   ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
10.   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
1.  นำยบุญมี  อรุณชัย  ครู ค.ศ. 2 หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
2.  นำยทนงศักดิ์ ใจหมั้น            ครูพิเศษสอน     เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
3.  นำยวิทวัส  อยู่ด ี  ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ   
4.  นำงสำวชนัดดำ  ตินะลำ ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1. รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ประมวลผล จัดเก็บรักษำ จัดท ำและ 

บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน บุคลำกร งบประมำณ  
ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำรเรียน และข้อมูลทำงเศรษฐกิจและสังคม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสำนงำนกับแผนกวิชำและงำนต่ำง ๆ ใน
สถำนศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
3. พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอ่ืน ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่น รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ข้อมูลจำก
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
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4. ก ำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ 
6. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
7. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
8. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

งานความร่วมมือ 
1. นำยศุภภัทร  สำยทิม  ครูผู้ช่วย    หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
2. นำยธนำกร  นิลภำทย์ ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 
3. นำยพิเชษฐ์  ศรีค ำ  ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 
4. นำงสำวชนัดดำ  ตินะลำ        ลูกจ้ำงชั่วครำว         เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ  
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1. ประสำนควำมร่วมมือและด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ 
2. ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วมลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
3. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
4.   จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
5.   ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
6.   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1.  นำยอรรถพันธ์  ทะปัญญำ   ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ   
2.  นำยสุรจักร  ต๊ะผัด    ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ   
3.  นำยธนำกร  นิลภำทย ์   ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ   
4.  นำงสำวชนัดดำ  ตินะลำ     ลูกจ้ำงชั่วครำว           เจ้ำหน้ำทีง่ำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ   
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย กำรพัฒนำองค์ 

ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ และ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์ วิจัย และประเมินผลกำรใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้เครื่องมือวัสดุ   
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับจัดกำร
เรียนกำรสอนและประเมินผลกำรจัดอบรมและกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ 

3. รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ วิจัย และกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรม   
และสิ่งประดิษฐ์ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรบริหำร และกำรพัฒนำวิชำชีพ  รวมทั้งผลงำนทำงวิชำกำรในสถำนศึกษำ 

4. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
5.   จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
6.   ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
7.   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1.  นำงสำวทิพวรรณ  ลำภยศ คูร คศ. 1 หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
2.  นำงสำวสรียำ  สมัย              คร ูคศ. 1         เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ  
3.  นำยธนำกร  นิลภำทย ์ ครพิูเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
4.  นำยศุภภัทร  สำยทิม  ครูผู้ช่วย  เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ   
5.  นำงสำวนิศำรัตน์  เสมอ ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
6.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ. 3 เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
7.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ. 1 เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
8.  นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ. 1  เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
9.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น  คร ูคศ. 1 เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
10.  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ. 1       เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 

                     11.  นำยนพรัตน์  มโนร ำ  คร ูคศ. 1 เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
  12. นำยธันฐกรณ์  เตชะตน พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
  13. นำยภูมิชำย  พุ่มวิเชียร     พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ 
  14.นำงสำวชนัดดำ  ตินะลำ    ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนฯ   
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำยและหลักเกณฑ์ 

ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2. วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำร 

พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก 
3. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ แผนกวิชำ และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำนประกอบกำร บุคคล   

องค์กรและหน่วยงำนภำยนอก ในกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4. ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ในกำร 

ด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
5. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
6. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
7. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ   
1.    นำงพรพิสัย    สีเทำ     พนักงำนรำชกำร         หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล  ฯ 
2.    นำงสำวจริยำ  ใจกล้ำ ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผล ฯ 
3.    นำงสำวชนัดดำ   ตินะลำ     ลูกจ้ำงชั่วครำว           เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผล  ฯ 
   

 
 
 
 
 
 



 15 
 
มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
 1.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำน ส่งเสริมผลิตผล จัดท ำแผนธุรกิจ 
จัดท ำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดย่อม กำรประกอบอำชีพอิสระเพ่ือสร้ำง
รำยได้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 

2.  วำงแผน ด ำเนินงำน ประสำนสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ เพื่อรับงำนกำรค้ำ รับจัดท ำ รับบริกำร รับจ้ำง ผลิตเพ่ือจ ำหน่ำย   
กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียนกำรประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์ 

3.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึก จัดท ำทะเบียนผลิตผล และจ ำหน่ำย
ผลิตผล 
 4.  ก ำกับ ติดตำม และจัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย ของงำนผลิตผลกำรค้ำและธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบันและจัดท ำรำยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
 5.  รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำง ๆ รำยรับ – รำยจ่ำย ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุง
แก้ไขพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
          6.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

7.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
8.  ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
9.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นำงอำภัสรำภรณ์  ก้อนสีลำ 
  
 

   หัวหน้ำงำนปกครอง               หวัหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
   นำยกรวิชญ์  ค ำมำ                                                            นำยชชูล  สธุรรม       
     
 

 
หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน             หวัหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
       นำงสำวรพีพร  เสำร์แดน                                                       นำงสำวสรยีำ  สมัย        
 
 
 
 หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ          หวัหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 
       นำยอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ                                                   นำยจักรกริช  กิ่งแก้ว 
ำ      
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นางอาภัสราภรณ์  ก้อนสีลา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับดูแล 
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไปและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   งำน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ งำนครูที่ปรึกษำ งำนปกครอง งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน งำนสวัสดิกำรนักเรียน 
นักศึกษำ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน โดยช่วยปฏิบัติรำชกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

     1.   บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์ของ 
สถำนศึกษำ 

2.   วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3.   จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศและกำรวัดผลประเมินผล 
4.   ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำม 

อัธยำศัย 
5.   จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6.    กำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอื่น  
7.   วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้งกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร 

ปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำร 
8.   จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9.    ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
10. ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและให้บริกำร 

วิชำชีพแก่ชุมชน 
11.   จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
12.   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13.   ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
  1.  นำยชูชล  สุธรรม           คร ูคศ.1  หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
  2.  ว่ำที่ ร.ต.ฐิติวัสส์  ตำเอื้อย ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
  3.  นำยภูมิชำย  พุ่มวิเชียร พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

4.  นำยธีรภัทร  ณ น่ำน  ครพิูเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
5.  นำยพิเชษฐ์  ศรีค ำ    ครพิูเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

  6.  นำงอรริมภำ  ค ำมำ  ครพิูเศษสอน      เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
7.  นำงสำวนิศำรัตน์  เสมอ ครพิูเศษสอน     เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
8.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
9.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
10. นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ   คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
11. นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น  คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
12. นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ.1     เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
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13. นำยนพรัตน์  มโนร ำ  คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
14. นำยธันฐกรณ์  เตชะตน พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
15. นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

 

มีหน้าที ่ และความรับผิดชอบดังนี้. 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่ำง ๆ ขึ้นภำยในสถำนศึกษำ 
2. ด ำเนินกำรจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชีพต่ำง ๆ ขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น องค์กำรนักวิชำชีพ 

ในอนำคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
3.   จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถำนศึกษำ สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่ำง ๆ ในวันส ำคัญของชำติศำสนำ 

และพระมหำกษัตริย์ 
 4.    จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพ้ืนฐำนของ กระทรวงศึกษำธิกำร และตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 
 5.    ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร 
 6.    ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและศิลปวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ 
 7.    ควบคุมและด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง 

8.    ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
9.    สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
10.    จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
11.    ดูแล  บ ำรุงรักษำ  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
12.    ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

งานครูที่ปรึกษา 
1. นำงสำวสรียำ  สมัย  คร ูคศ.1   หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
2. นำยพิเชษฐ์  ศรีค ำ  ครพิูเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
3. นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3   เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
4. นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ.1         เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
5. นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ.1           เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
6. นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ.1   เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
7. นำยนพรัตน์  มโนร ำ  ครู คศ.1   เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
8. นำยธันฐกรณ์  เตชะตน พนักงำนรำชกำร  เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
9. นำยธีรภัทร  ณ น่ำน  ครพิูเศษสอน      เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
10. นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ 
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำรจัดท ำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียน และพฤติกรรมของ 

นักเรียนนักศึกษำ 
3. ส่งเสริม ประสำนงำน ครูที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักเรียนนักศึกษำเก่ียวกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ   
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4.   ส่งเสริม ประสำนงำน ครูที่ปรึกษำให้ควำมเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยวิชำในกำรลงทะเบียน
เรียนให้ควำมชอบแก่นักเรียน นักศึกษำในกำรลงทะเบียนรำยวิชำ กำรลงทะเบียนเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  
กำรขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และขอถอนรำยวิชำ กำรขอพักกำรเรียน กำรโอนย้ำย กำรลำออก กำรขอผ่อนผัน หรือยกเว้น
กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ ติดตำม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกำรเรียน กำรค ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่
นักเรียนนักศึกษำ 

5.   ประสำนกับครู แผนกวิชำ และงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของนักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับ
กำรอบรมในสถำนศึกษำ 

6.   ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอ 
ฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

7. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนเป็นข้อมูลในกำรเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษำ เสนอโครงกำร
และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับ 

8.   ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
9.   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  งานปกครอง 
  1.  นำยกรวิชญ์  ค ำมำ             ครู คศ. 1  หัวหน้ำงำนปกครอง 
  2.  ว่ำที่ ร.ต.ฐิติวัสส์  ตำเอื้อย ครพิูเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
  3.  นำยเดชณรงค์  สนชำวไพร ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 

4.  นำยพิเชษฐ์  ศรีค ำ  ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
5.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3   เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
6.  นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ.1   เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
7.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น  คร ูคศ.1   เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
8.  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ.1    เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
9.  นำยนพรัตน์  มโนร ำ     ครู คศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
10. นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว    ครู คศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
11. นำยธันฐกรณ์  เตชะตน    พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
12. นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร    ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน 

กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
2. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ แผนกวิชำและหัวหน้ำงำนในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำ 

รับกำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ 
3. ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ จำกหน่วยงำน 

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำ 
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครอง เพ่ือพิจำรณำลงโทษนักเรียนนักศึกษำ 
5. พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติและพิจำรณำเสนอควำมเห็นใน 

กำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ 
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6. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อป้องกัน 
และปรำบปรำมเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหำกำรทะเลำะวิวำทกำรก่อควำมไม่สงบในสถำนศึกษำ 
 7.  จัดท ำระเบียนนักเรียนนักศึกษำที่ได้รับกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและลงโทษ กรณีกระท ำ
ควำมผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 
 8.   สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

9.   จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
10.  ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
11.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 1.  นำงสำวรพีพร  เสำร์แดน คร ูคศ.1           หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 2.  นำงอรริมภำ  ค ำมำ  ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

  3.  นำยศุภภัทร  สำยทิม  ครผูู้ช่วย  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  
  4.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
  5.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

6.  นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
7.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น   ครู คศ.1          เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

    8.  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ.1          เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
9.  นำยนพรัตน์  มโนร ำ     คร ูคศ.1         เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
10. นำยธันฐกรณ์  เตชะตน  พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

  11. นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร ลูกจ้ำงชั่วครำว  เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน  
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
 

1.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน   
ควำมประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 

2.  จัดท ำคู่มือนักเรียนนักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
3.  ด ำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
4.  บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวอำชีพ และจัดหำงำนแก่นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
5.  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำร เพ่ือจัดหำงำนให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และผู้เข้ำรับ 

กำรฝึกอบรม 
6.  สร้ำงระบบเครือข่ำย กำรแนะแนวอำชีพร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ เอกชน และชุมชน 
7.  ด ำเนินกำรแนะแนวอำชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอำชีพ ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ 
8.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ส ำเร็จกำรศึกษำโดยติดตำมกำร 

งำนท ำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ และกำรจัดท ำรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง 
9.   ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
10.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
11.  ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 1.   นำยอมรเทพ  ศุภศิริภิญโญ พนักงำนรำชกำร   หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ  

2.   นำงอรริมภำ  ค ำมำ  ครพิูเศษสอน   เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 
3.   นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร ลูกจ้ำงชั่วครำว    เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ 

    

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิกำรและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ภำยในสถำนศึกษำ เช่น ร้ำนอำหำร น้ ำดื่ม  

กำรท ำบัตรประกันสุขภำพ กำรท ำประกันอุบัติเหตุ กำรท ำใบอนุญำตขับข่ี กำรขอใช้สิทธิลดค่ำโดยสำรและยำนพำหนะ
ต่ำง ๆ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและตรวจหำสำรเสพติด ของนักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

2.  จัดหำเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยำบำลและกำรให้บริกำรสุขภำพแก่นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
          3.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรทำงสุขภำพแก่นักเรียนนักศึกษำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
และบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

4.  ให้ค ำปรึกษำและท ำหน้ำที่เก่ียวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ สิ่งเสพติดและโรคภัย 
ร้ำยแรงต่ำง ๆ ทั้งกำรป้องกันและรักษำ 

5.  จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
6.  จัดโรงอำหำร วำงแผน จัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำรและกำรให้กำรบริกำรแก่ นักเรียน 

นักศึกษำ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรที่ดี 
7.  ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
8.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
9.   ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
10.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 1.  นำยจักรกริช   กิ่งแก้ว  พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษฯ 
 2.  นำยพิเชษฐ์  ศรีค ำ  ครูพิเศษสอน  เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 

  3.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ. 3            เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ  
  4.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ. 1    เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 
  5.  นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ. 1  เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 

6.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น   ครู คศ. 1             เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 
7.  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ. 1             เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 
8.  นำยนพรัตน์  มโนร ำ  คร ูคศ. 1             เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 
9.  นำยธันฐกรณ์  เตชะตน พนักงำนรำชกำร    เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 
10. นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร ลูกจ้ำงชั่วครำว    เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษฯ 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1.  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนด 

ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2.  ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมตำมพระรำชด ำริ เช่น โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพในโรงเรียนต ำรวจ 

ตระเวนชำยแดนหรือโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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3.  ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงกำร 

พัฒนำอำชีพแบบบูรณำกำรเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและ 108 อำชีพ เป็นต้น 
4.  ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่น ๆ  
5.  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตำมนโยบำย เช่น  โครงกำรศูนย์ 

ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน โครงกำรอำชีวศึกษำร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรอำชีวะบริกำร และโครงกำรช่วยเหลือ
ให้บริกำรอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6.  เผยแพร่องค์ควำมรู้ ทักษะวิชำชีพแก่ประชำชน เพ่ือกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพ 
7.  ด ำเนินงำน ประสำนงำน ป้องกัน และปรำบปรำม สำรเสพติด งำนแก้ปัญหำ ป้องกันโรคเอดส์  งำนอำสำ 

พัฒนำและป้องกันตนเอง 
8.  ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ตลอดจนข่ำวสำรและเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพให้แก่ประชำชน 

ผู้สนใจโดยผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำง ๆ  
9.  ติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรมและประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในกำรให้ค ำแนะน ำ ในกำร 

ประกอบอำชีพแก่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
10.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
11.  ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
12.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ฝ่ายวิชาการ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวชวำลินี  สิงห์ค ำ 

 
 
 

          หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์              หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
     นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว                                                       นำยวันชัย  วงศ์เสนำ 
 
  
              หัวหน้ำสำขำงำนยำนยนต์                   หัวหน้ำสำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
               นำยธันฐกรณ์  เตชะตน                                                          นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ 
 
 
                                  
            หวัหน้ำสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์                              หัวหน้ำสำขำงำนบัญชี 
        นำยนพรัตน์  มโนร ำ                                                       นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ 
 
 
 
          หัวหน้ำสำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี            
       นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น                                                           นำยบุญฐี  วิชัยยำ   
 
                      

          
           หวัหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน                หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

    นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว      นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น 
 
 

         หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด       หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
     นำงพรพิสัย  สีเทำ                                                      นำยไพรัช  กลัดส ำเนียง                        
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นางสาวชวาลินี  สิงห์ค า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบรองจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย    โดยปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย   ในกำรช่วยบริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรควบคุม ก ำกับดูแล 
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรทั่วไปและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
แผนกวิชำ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด งำน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน โดยช่วยปฏิบัติรำชกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

1. บริหำรกิจกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและวัตถุประสงค์    
ของสถำนศึกษำ 

2.   วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมินและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3.   จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรนิเทศและกำรวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำม 

อัธยำศัย 
5.   จัดท ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6.   กำรบริหำรกำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินอ่ืน  
7.   วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุ แต่งตั้งกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร 

ปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำร 
8.   จัดท ำมำตรฐำนและภำระงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9.   ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
10. ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและให้บริกำร          

วิชำชีพแก่ชุมชน 
11.   จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
12.   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13.   ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 แผนกวิชาและสาขางาน 
 1.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว ครู คศ. 1  หัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
 2.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3   หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 
 3.  นำยธันฐกรณ์  เตชะตน พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำสำขำงำนยำนยนต์ 
 4.  นำยนพรัตน์  มโนร ำ  คร ูคศ. 1   หัวหน้ำสำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ. 1   หัวหน้ำสำขำงำนกำรบัญชี 
 6.  นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ. 1  หัวหน้ำสำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง 
 7.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น  ครู คศ. 1  หัวหน้ำสำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 
1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือกจัดตำรำงสอนรวมและ 

ตำรำงสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชำ 
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน   

กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัยในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
3. วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแผนกวิชำ เพ่ือน ำไปสู่ 

กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้ 
4. จัดหำดูแลรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชำให้ใช้งำนได้เป็นปกติ และมี 

เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
5. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ กำรใช้อุปกรณ์กำรเรียน 

กำรสอน กำรเขียนต ำรำ เอกสำร และใบช่วยสอนต่ำง ๆ  
6. ติดตำมและแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำโครงกำรฝึก โครงกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู ใบงำน ตลอดจน 

แฟ้มสะสมงำน โดยบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
7. ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำ และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบงำน 
8. ควบคุมดูแลและพัฒนำส ำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ให้สะอำดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
9. ปกครองดูแลบุคลำกรในแผนกวิชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร และเสนอ 

ควำมดีควำมชอบของบุคลำกรในแผนกวิชำ 
10. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
11.  จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
12. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
13.  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 1.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น  คร ูคศ.1  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 2.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 3.  นำงสำวนิศำรัตน์  เสมอ ครพิูเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 4.  นำยธีรภัทร  ณ น่ำน  ครพิูเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

5.  นำยอรรถพันธ์  ทะปัญญำ ครผูู้ช่วย  เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 6.  นำยสุทธิเกียรติ  ยศพรม ครพิูเศษสอน     เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 7.  นำยวรันธร  กำติ๊บ  ครพิูเศษสอน     เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 8.  นำงสำวกัญญมล  หมอหล้ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 9.  นำงสำวพรพิมล  ทองใบ ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. จัดท ำ รวบรวมและตรวจสอบแผนกำรเรียน ของทุกแผนกวิชำให้แผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงของ 

หลักสูตร 
2. จัดท ำตำรำงสอน ตำรำงเรียนร่วมกับแผนกวิชำต่ำง ๆ และสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท ำแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
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4. พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำยนอก 
เพ่ือจัดรำยวิชำและสำขำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ชุมชน ท้องถิ่น สภำพเศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 

5. จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
ซึ่งจัดเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำยและหลักเกณฑ์ 
กำรใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ 

7. ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ และสะสมหน่วยกิต 

8. ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและจัดกำรเรียนกำรสอน  สื่อและ 

เทคโนโลยีกำรสอนที่ทันสมัย 
10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อประโยชน์ทำง 

กำรศึกษำ 
11. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
12. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
13. ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย  
14. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
  งานวัดผลและประเมินผล 

 1.  นำยไพรัช  กลัดส ำเนียง     ครูผู้ช่วย           หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
2.  นำยป้องสกุล  พูลเพิ่ม           ครูพิเศษสอน      เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล 
3.  นำงสำวจริยำ  ใจกล้ำ  ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล   

 4.  นำงสำวกัญญมล  หมอหล้ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล 
 5.  นำงสำวพรพิมล  ทองใบ ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลและประเมินผล 
 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผลและประเมินผล 
2. ก ำกับดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน 
4. ตรวจสอบผลกำรให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย  

เพ่ืออนุมัติผลกำรเรียน 
5. รวบรวมผลกำรเรียนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วส่งงำนทะเบียน 
6. จัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ 
7. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดท ำข้อสอบมำตรฐำน 
8. เก็บรักษำและท ำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและ 

ประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบ 
9. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
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10. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
11. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
12. ดูแล  บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย  
13. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 1.   นำงพรพิสัย  สีเทำ           พนักงำนรำชกำร    หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
 2.   นำงสำวพรพิมล  ทองใบ       ลูกจ้ำงชั่วครำว     เจ้ำหน้ำที่งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
2. จัดระบบบริกำรให้ได้มำตรฐำน 
3. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
4. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
5. ดูแล บ ำรุงรักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย  
6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 1.  นำยบุญฐี  วิชัยยำ           ครูผู้ชว่ย           หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

2.  นำยนฤเบศ  ต๊ะผัด  ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
3.  นำยวันชัย  วงศ์เสนำ  ครู คศ.3  เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 4.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว ครู คศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 5.  นำยพงษ์ศิริ  โฉมยำ  ครู คศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

6.  นำงสำวจินดำ  ใจเจ็น   คร ูคศ.1           เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 7.  นำยนพรัตน์  มโนร ำ  คร ูคศ.1     เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 8.  นำงสำวนฤมล  มีประเสริฐ คร ูคศ.1  เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 9.  นำยธันฐกรณ์  เตชะตน พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 10. นำยสุทธิเกียรติ  ยศพรม ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

   11. นำงสำวพรพิมล  ทองใบ       ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
12. นำงสำวกัญญมล  หมอหล้ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 

 

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 
1. จัดกำรศึกษำวิชำชีพ โดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียน 

สำมำรถไปประกอบอำชีพได้ 
2. จัดท ำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรวิเครำะห์ 

จดุประสงค์รำยวิชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ 
3. วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำม กำรฝึกปฏิบัติในสถำนประกอบกำรและมีกำร 

วัดผลและประเมินผล ควบคุมก ำกับดูแล และแก้ปัญหำต่ำง ๆ  
4. ประชุมสัมมนำครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกับวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบ 

ทวิภำค ี
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5. ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับนักเรียนนักศึกษำ 
6. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
7. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

  งานสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นำงสำวอรวรรณ  แสงดำว คร ูคศ.1   หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 2.  นำยศุภภัทร  สำยทิม  ครูผู้ช่วย  เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 3.  นำยสุทธิเกียรติ  ยศพรม ครูพิเศษสอน เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 4.  นำงสำวพรพิมล  ทองใบ        ลูกจ้ำงชั่วครำว เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

5.  นำงสำวกัญญมล  หมอหล้ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว   เจ้ำหน้ำที่งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 
มีหน้าที่  และความรับผิดชอบดังนี้.- 

1.  วำงแผนจัดหำ จัดท ำ กำรให้บริกำร สื่อกำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนำระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศกำรเรียนรู้ 

2.  จัดหำรวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้บริกำรในกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำของครู นักเรียนนักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

3.  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
4.  พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในกำรใช้ และผลิตสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรศึกษำทำงไกล กำรใช้สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
5.   รับผิดชอบ ดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและให้บริกำรด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 

ต่ำงๆ กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 
6.   จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
7. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ครู  ครูผู้ช่วย  พนักงานราชการ  และครูพิเศษสอน 
สาขางานยานยนต์ 

1. นำยธันฐกรณ ์   เตชะตน  พนักงำนรำชกำร 
2. นำยบุญมี    อรุณชัย   ครู คศ. 2 
3. นำยชูชล    สุธรรม   ครูผู้ช่วย 
4. นำยอรรถพันธ์  ทะปัญญำ  ครูผู้ช่วย 
5. นำยบุญฐี  วิชัยยำ   ครูผู้ช่วย 
6. นำยพิเชษฐ์    ศรีค ำ   ครูพิเศษสอน 
7. นำยธนำกร  นิลภำทย์   ครูพิเศษสอน 
8. นำยสุทธิเกียรติ    ยศพรม  ครูพิเศษสอน 

สาขางานไฟฟา้ก าลัง 
1. นำยพงษ์ศิร ิ   โฉมยำ   ครู คศ. 1 
2. นำยชัชวำลย์    โคตะบุตร  ครู คศ. 1 
3. นำยไพรัช    กลัดส ำเนียง  ครูผู้ช่วย 
4. นำยมโนชำ    กำยอด   พนักงำนรำชกำร 
5. นำยเดชณรงค์    สนชำวไพร  ครูพิเศษสอน 
6. นำยวรันธร    กำติ๊บ   ครูพิเศษสอน 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
1. นำยนพรัตน์    มโนร ำ   ครูผู้ช่วย 
2. นำยจักรกริช    กิ่งแก้ว  พนักงำนรำชกำร 
3. นำยภูมิชำย    พุ่มวิเชียร  พนักงำนรำชกำร 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน   
1. นำยวันชัย    วงศ์เสนำ  ครู คศ. 3 
2. นำยนฤเบศ    ขำนเพรำะ  ครูพิเศษสอน 
3. นำยสุรจักร    ต๊ะผัด   ครูพิเศษสอน 

สาขางานการบัญชี 
1. นำงสำวนฤมล    มีประเสริฐ  ครู คศ.1 
2. นำงสำวอัจฉรำ     จงสุขสันติกุล ครู คศ.1 
3. นำงสำวทิพวรรณ    ลำภยศ  ครู คศ.1 
4. นำยอมรเทพ    ศุภศิริภิญโญ  พนักงำนรำชกำร 
5. นำงสำวนิศำรัตน์  เสมอ  ครูพิเศษสอน 
6. นำงสำวจริยำ    ใจกล้ำ  ครูพิเศษสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 
 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
1. นำงสำวอรวรรณ    เพชรสุวรรณ ครู คศ. 1 
2. นำยกรวิชญ์    ค ำมำ   ครู คศ. 1 
3. นำงสำวรพีพร    เสำร์แดน  ครู คศ. 1 
4. นำยศุภภัทร  สำยทิม   ครูผู้ช่วย 
5. นำงพรพิสัย    สีเทำ   พนักงำนรำชกำร 
6. ว่ำทีร่้อยตรี ฐิติวัสส์    ตำเอ้ือย        ครูพิเศษสอน 
7. นำงอรริมภำ    ค ำมำ       ครูพิเศษสอน 
8. นำยป้องสกุล  พูลเพ่ิม  ครูพิเศษสอน 

 
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. นำงสำวจินดำ    ใจเจ็น  คร ูคศ.1 
2. นำงสำวสรียำ    สมัย   คร ูคศ.1 
3. นำยธีรภัทร    ณ น่ำน  ครูพิเศษสอน 
4. นำยทนงศักดิ์    ใจหมั้น  ครูพิเศษสอน 

 
มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ ดังนี้.- 

1. จัดท ำแผนกำรสอนหรือโครงกำรสอนและบันทึกกำรสอน 
2. ท ำกำรสอนและอบรมควำมรู้แก่นักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักสูตรและควำมต้องกำรของ 

ตลำดแรงงำน 
3.  ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ให้สนองนโยบำยอำชีวศึกษำครบวงจร ให้ค ำแนะน ำ 

แก่ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ 
4.  รับผิดชอบปกครองดูแลควำมประพฤติ กำรรักษำวินัยและสุขภำพ และดูแลกำรศึกษำเล่ำเรียน ของ 

นักเรียน นักศึกษำ 
          5.  ศึกษำค้นคว้ำรวบรวมวิทยำกำรและประสบกำรณ์ใหม่ๆ  ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 
          6.  จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนใหม่ๆ ใช้และเก็บรักษำสื่อกำรเรียนกำรสอนและเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  
อย่ำงถูกต้อง 
          7.  นิเทศหรือช่วยนิเทศในวิชำที่รับผิดชอบงำนวิชำกำรสถำนศึกษำ 
          8.  รักษำวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของนักเรียน นักศึกษำหรือผู้ปกครอง 
          9.  ให้ค ำแนะน ำและแนะแนวต่ำงๆ แก่นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้ปกครอง 
         10. ให้บริกำรแก่ผู้ปกครอง  นักเรียน นักศึกษำ และชุมชนในด้ำนวิชำกำรและด้ำนอื่นๆ 
         11. วิจัยและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน ให้เน้นกำรประกอบอำชีพอิสระเชิงธุรกิจและกำรอุตสำหกรรม 
         12. เสนอโครงกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับชั้น 
         13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 1.  นำยสมคิด    จอมแก้ว  พนักงำนขับรถยนต์ 

2.  นำยวินัย    สมฤทธิ์   หัวหน้ำหมวดอำคำรสถำนที่ 
 3.  นำงธมลวรรณส์    พงษ์นภัสสรณ์ เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป, เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
 4.  นำงสำววำรุณี  ช่ำงแต่ง  เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร, เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 5.  นำงจงจิตร    บัวงำม   เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
          6.  นำงสำวสุทธิลักษณ์  วงศ์ศรี  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
 7.  นำงสำวกัญญมล  หมอหล้ำ  เจ้ำหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  
 8.  นำงสำวพรพิมล    ทองใบ  เจ้ำหน้ำที่งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
 9.  นำงสำวชนัดดำ    ตินะลำ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

10. นำยวิทวัส    อยู่ดี   เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
 11. นำงสำววรำลักษณ์  เสือเพชร   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 
 12. นำงสำวศิรัญญำ  สำมัญแก้ว  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรบัญชี 
 13.  นำงสำวนรินรัตน์  ใจค ำ  เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
 14.  นำยวรีำชัน    แสงศรีจันทร์  เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
 15.  นำงสำวธัญญำภรณ์    ใจกล้ำ  เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
 16.   นำยสุรกิจ    คุ้มแสง  พนักงำนขับรถยนต์ 
 17.   นำงศรีทอน    บ ำรุงพร  นักกำรภำรโรง 
 18.   นำงรำตรี    สติรำษฎร ์  นักกำรภำรโรง 
 19.   นำยประเวศน์    วงศ์ใหญ่  คนงำน 
 20.   นำยสมเร็จ    สมฤทธิ์             คนสวน                   

21.   นำยวันชัย    ศรีค ำ   ยำมรักษำกำรณ์ 
 22.   นำยชำญฤทธิ์    สติรำษฎร์  ยำมรักษำกำรณ์ 
 23.   นำยประวัติ  นวลนำค  ยำมรักษำกำรณ์ 
  
มีหน้าที่    
  ปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 อนึ่ง ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช 2552 อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยท ำเป็นปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนเสนอต่อวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ และท ำกำรตรวจสอบงำน มอบหมำยงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2529 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  21 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นำยสมปอง  พูลเพิ่ม) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงค ำ 


