
 
 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ 
ที่ ๑๕๗ /  ๒๕๖๐ 

เรื่อง     กำรมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบในสถำนศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕๖๐ 
******************************************   

 
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ได้ปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ  ข้อ  ๔๒(๑), (๗)  และภำรกิจของสถำนศึกษำใน
ปัจจุบัน 

 อำศัยตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  พ.ศ.
๒๕๕๒   ซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่  ๒๓  เมษำยน  ๒๕๕๒  ให้ผู้อ ำนวยกำรซึ่งเป็นผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำมี
อ ำนำจหน้ำที่บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของสถำนศึกษำโดย
สำมำรถแต่งตั้งบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรงำนวิทยำลัยฯ  
เกิดประสิทธิผลจึงมีค ำสั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสถำนศึกษำ  ท ำหน้ำที่และรับผิดชอบในฝ่ำยต่ำง ๆ 
ดังนี้              

๑. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
นำงรัตน์มณี    บุญใหญ่  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย  วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

 ให้ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๙ และข้อ  ๔๓    
ควบคุมดูแลงำนดังนี้ 
  ๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป 
  ๑.๒ งำนบุคลำกร 
  ๑.๓  งำนกำรเงิน 
  ๑.๔ งำนบัญช ี
  ๑.๕ งำนพัสดุ 
  ๑.๖ งำนอำคำรสถำนที่ 
  ๑.๗ งำนทะเบียน 
  ๑.๘ งำนประชำสัมพันธ์ 
๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 นำงณัฐธภำ     บุญถูกนิธิโชต ิ ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร  ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 นำงสำววรรณี ศรีสะอำด ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ท ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๔  และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ปฏิบัติงำนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
๒. จัดท ำร่ำง หนังสือรำชกำร ประกำศ ค ำสั่ง ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร จัดล ำดับควำมส ำคัญ

ของเอกสำร ร่วมมือประสำนงำนให้ควำมสะดวกแก่บุคลำกรและหน่วยงำนในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน 
๓. เอกสำรกำรพิมพ์ ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เอกสำรกำรพิมพ์ให้เป็นไปตำมระเบียบ

แบบแผนของทำงรำชกำร 
๔. สรุปควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ  และจัดส่งให้แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 

สถำนศึกษำ 
๕. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสำร หลักฐำนและระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำงๆเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรศึกษำ และให้บริกำรบุคลำกร และนักเรียน นักศึกษำในสถำนศึกษำ 
๖. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำงสำร นโยบำย ระเบียบ  ข้อบังคับ ค ำสั่ง ค ำชี้แจง ประกำศ ให้บุคลำกร 

และนักเรียน นักศึกษำของสถำนศึกษำ 
๗. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับส่ง ไปรษณีย์ ธนำณัติ  โทรเลขของบุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ 
๘. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๙. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๒ งำนบุคลำกร 
 นำงสำวสีนวน   ศรีสหะบุตร ต ำแหน่ง พนักงำนรำชกำร ( ครู )      ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
 นำงสำวเจนจิรำ   โสรส ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ท ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
 นำยภำณุ   วรรณทวี ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบุคลำกร 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๕  และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. แนะน ำ เผยแพร่ และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ของบุคลำกรในสถำนศึกษำให้ 
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

๒. จัดท ำแผนกำรใช้อัตรำก ำลังบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
๓. จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำ  
๔. ควบคุม จัดท ำสถิติ และรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำของบุคลำกรใน 

สถำนศึกษำ 
๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเครื่องรำชอิสรำภรณ์ กำรจัดท ำทะเบียนประวัติของบุคลำกรใน 

สถำนศึกษำ 
๖. ให้ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรขอมีบัตร 

ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรขอแก้ไขทะเบียนประวัติ กำรขอเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรขอมีและขอเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรออกหนังสือรับรอง กำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ เงนิทดแทนและกำรจัดท ำสมุดบันทึกผลงำนและคุณงำมควำม
ดีของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 

๗. กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
๘. กำรจัดสวัสดิกำรภำยในให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑๐. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๑๑. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
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๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

๑.๓  งำนกำรเงิน 
 นำงชลำลัย    บุญพิค ำ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ท ำหน้ำที่  หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
 นำงสำวอมรรัตน์   สังข์ขำว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
 นำงสำวปวีณำ   สุยไสย์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๖ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จดัท ำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ด ำเนินงำนด้ำน 
กำรเงิน กำรเบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำฝำกเงิน กำรน ำเงินส่งคลัง กำรถอนเงินและกำรโอนเงินของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒. รับและเบิกจ่ำยเงิน ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินคงเหลือประจ ำวันของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 
ระเบียบของทำงรำชกำร 

๓. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
๔. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม 

ระเบียบ 
๕. ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรเบิก จ่ำยให้ 

ถูกต้องตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๗. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๘. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๙. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๔ งำนบัญช ี
 นำงสำวปรำรถนำ   มัครมย์ ต ำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนบัญชี 
 นำงสุภีพร    คล่องดี ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนบัญชี 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๗ ควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท ำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ปรับปรุงบัญชี กำรปิดบัญชีของสถำนศึกษำตำม 
ระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดท ำรำยงำนงบกำรเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 
ก ำหนดเวลำตำมระเบียบ 

๓. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยตำมประเภทเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
๔. ให้ค ำปรึกษำ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเก่ียวกับงำนในหน้ำที่ 
๕. เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม 

ระเบียบ 
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๗. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๘. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๕ งำนพัสดุ 
 นำงนลินี เดชวัน   ต ำแหน่ง ครู ค.ศ.๑  ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนพัสดุ 
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 นำงสำวทิพำวรรณ  ทองใบ  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
 นำงสำวปิยะธิดำ  งำมวิลัย ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
 นำยศักดิ์ณรงค์   วงค์วรรณำ ต ำแหน่ง ครูสำขำงำนยำนยนต์ ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
     ( ยำนพำหนะ ) 
 นำยรังษฤษดิ์ รุ่งแสง             ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๑๘ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยพัสดุ 
กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบ 

๒. จัดท ำระเบียบที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 
๓. จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงกำรบ ำรุงรักษำและกำร 

พัสดุต่ำงๆที่เก่ียวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
๔. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินคำมประเภทเงิน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 
๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยต่อกำรใช้งำน 
๖. ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง และอ ำนวยกำรควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
๗. เก็บรักษำเอกสำรและกลักฐำนต่ำงๆไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม 

ระเบียบ 
๘. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๙. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๑๐. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๖ งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำยกิตติพันธ์ ศรีเสมอ  ต ำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑  ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 
 นำยธวัชชัย หำญบำง  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนอำคำรสถำนที่ 
 ว่ำที่ ร.ต.ไพศำล  บุญมำ     ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำทีง่ำนอำคำรสถำนที่ 
 นำยชัยวัฒน์       กำระเกษ  ต ำแหน่งครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำยสำยัณห์ มะโนรำช  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำยอำทิตย์ แสงใสแก้ว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำยชัยวัฒน ์ ภูส ำรำญ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำงณิชำภำ ทองใส  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 น.ส.ผ่องพรรณ พิมสมำน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำงบุษบำ โพธิ์ชัย  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ 
 นำงศรีเมือง ทองพันชั่ง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่  
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๙ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พ้ืนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
๒. ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ กำรใช้ และกำร 

ขอใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๓. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำน กำรรักษำสภำพแวดล้อมและ 



 
 

-๕- 
ระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำให้เป็นระเบียบและสวยงำม 

๔.จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย อัคคีภัยและภัยอ่ืนๆ 
๔. ให้ค ำแนะน ำและค ำชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
๕. เก็บรักษำอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม 

ระเบียบ 
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๗. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๘. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๗ งำนทะเบียน 
 นำยชลณัฏฐ์  โพพิพัฒน์  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนทะเบียน 
 นำยชัชชัย กำหำวงศ์   ต ำแหน่งครู ค.ศ ๑  ท ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
 น.ส.สุพรรณี รุ่งแสง  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
 น.ส พรพิมล พิมสมำน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียน 
 มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๐ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดหำแบบพิมพ์ต่ำงๆที่ใช้ในงำนทะเบียน 
๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ กำรตรวจหลักฐำนต่ำงๆ 
๓. ด ำเนินกำรให้มีกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
๔. ด ำเนินกำรให้มีกำรลงทะเบียนรำยวิชำ ลงทะเบียนภำยหลังก ำหนดกำรขอพักกำรเรียน กำรขอ 

คืนสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
๕. จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน นักศึกษำ 
๖. ตรวจสอบรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว สอบทดแทน กำรพ้นสภำพ 

กำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เพ่ือรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบแล้วแต่กรณี 
๗. ประสำนงำนกับวัดผลและประเมินผลจัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ย  ( GPA )และต ำแหน่ง 

เปอร์เซ็นต์ไทล์ ( PR ) เสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๘. รับผลกำรประเมินกำรเรียนประจ ำภำค ซึ่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำพิจำรณำเห็นชอบแล้วบันทึก 

ลงในระเบยีนแสดงผลกำรเรียน 
๙. ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรออกหลักฐำนทำงกำรเรียน เช่น กำรออกส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน 

ใบรับรองกำรเรียน ประกำศนียบัตร และเอกสำรอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
๑๐. รับและด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำร้องต่ำงๆของนักเรียน นักศึกษำที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน เช่นกำร 

ลำออก กำรพักกำรเรียน กำรโอน กำรย้ำย กำรเรียนภำคฤดูร้อน กำรขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็น
ต้น 

๑๑. ส่งแบบส ำรวจและรำยงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน รวมทั้งรำยงำนกำรเรียนของผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำให้หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ 

๑๒. จัดระเบียบและระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนกำรลงทะเบียนและเอกสำรอื่นๆตำม 
ควำมจ ำเป็นกับงำนทะเบียน ให้เป็นไปตำมระเบียบ 



 
-๖- 

๑๓. เก็บรักษำ เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม 
ระเบียบ 

๑๔. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑๕. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๑๖. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑.๘ งำนประชำสัมพันธ์ 
 นำงสำวกำนต์ธิดำ   ถำกุล     ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน    ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ 
 นำงสำวรุ่งนภำ     กำหำวงศ์ ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน    ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนประชำสัมพันธ์ 
 นำยสุวัช    ศรปรำบ  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน    ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 
 นำยเพชร   บุญตำ     ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน   ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 
 นำงสำวเจนจิรำ  โสรส ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประชำสัมพันธ์ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯข้อ ๒๑ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำร ที่เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอ่ืนๆให้แก่บุคลำกรใน 
สถำนศึกษำและบุคคลทั่วไป 

๒. รับผิดชอบต่อศูนย์กำรติดต่อสื่อสำรต่ำงๆ ของสถำนศึกษำท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเช่น  
ศูนย์ควบคุมเสียงตำมสำย ศูนย์วิทยุสื่อสำร โทรศัพท์ภำยในและภำยนอกงำนสื่อสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

๓. เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ประสำนงำนกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนรำชกำรสถำนศึกษำอื่นๆ 
สื่อมวลชน และประชำชน เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 

๔. ดูแล บ ำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๕. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๖. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑. ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 
นำงวิไล   ศิลำบุตร  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแล
งำนดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ 
 ๒.๒ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 ๒.๓ งำนควำมร่วมมือ 
 ๒.๔ งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 ๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ๒.๖ งำนกำรตลำด กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
๒.๑ งำนวำงแผนและงบประมำณ 
 นำยตะวันรุ่ง   รัตนอุไร  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 



 
-๗- 

 นำงสมเดช   พระสุพรรณ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวำงแผนและงบประมำณ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๒ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ตำมนโยบำย 
ภำรกิจของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดท ำแผนกำรศึกษำ แผนกำรใช้
ทรัพยำกร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และ
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

๒. จัดท ำข้อมูลแผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ กำรยุบ ขยำยเพ่ิมประเภทวิชำสำขำวิชำที่เปิดสอนใน 
สถำนศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสังคมชุมชนและท้องถิ่นตำมควำมพร้อม
และศักยภำพของสถำนศึกษำตรวจสอบและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดและ ด ำเนินกำรเรื่องปรับแผนกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 

๓. รวบรวมแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ  เป็นค่ำวัสดุฝึกของแผนกวิชำ 
ส ำรวจควำมต้องกำรวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชำและงำนต่ำงๆเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

๔. วิเครำะห์รำยจ่ำยของสถำนศึกษำเพ่ือปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ 
๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดในแผนงำนและโครงกำรใช้เงินงบประมำณและเงิน 

นอกประมำณเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๗. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับขั้น 
๘. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.๒ งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยชัชชัย    กำหำวงศ์ ต ำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นำยเพชร       บุญตำ ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นำงสมเดข     พระสุพรรณ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนข้อมูลสำรสนเทศ 

มีหน้ำทีต่ำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๓  และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จดัเก็บรักษำ จัดท ำ และบริกำรข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับ 

นักเรียน นักศึกษำ สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน บุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ แผนกำร
เรียนและข้อมูลทำงเศรษฐกิจและสังคม ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสำนงำนกับแผนกวิชำและงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๒. รวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและประกอบอำชีพ 
๓. พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลของสถำนศึกษำ ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอ่ืน ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นรวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ข้อมูล
จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

๔. ก ำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับศูนย์ก ำลังคนอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ 



 
-๘- 

๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๗. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติตำมล ำดับ 
๘. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.๓ งำนควำมร่วมมือ 
 นำยเพชร    บุญตำ ต ำแหน่งครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
 นำงเพลินจิต ทรงกลด ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่   เจ้ำหน้ำทีง่ำนควำมร่วมมือ 
 นำงปิยนุช โตมร     ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 
 นำยภำณ ุ วรรณทวี ต ำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 
 นำยนิรุทธ        ชำติวงค์  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ   
 นำงสมเดช      พระสุพรรณ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนควำมร่วมมือ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๔  และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ประสำนควำมร่วมมือและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของสถำนศึกษำ 
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกในกำรร่วมลงทุนเพ่ือ

กำรศึกษำ 
๓. ประสำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๔. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๕. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีได้รับมอบหมำย 

๒.๔ งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 นำยตะวันรุ่ง  รัตนอุไร  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ  ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนวิจัย ฯ 
 นำงสำวศิริพร   มั่งสันเทียะ  ต ำแหน่งครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนวิจัย ฯ 
 นำงสำวเสำวณยี์   ขำวแสง    ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวิจัยฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๕  และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษำและบุคลำกรในสำถนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิจัย กำรพัฒนำองค์ 
ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพแระ
โยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

๒. วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ 
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรใช้อำคำรสถำนที่และงำนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลกำรจัดกำรอบรมและกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ 

๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ วิจัย และกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรบริหำรและกำรพัฒนำวิชำชีพ รวมทั้งผลงำนทำงวิชำกำร
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๔. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๕. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๖. บ ำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 

 



-๙- 
           ๗.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๒.๕ งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 นำยบุญชรัสมิ์    ธนัชมนตรีวศิำล ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประกัน ฯ 
 นำงสำวเสำวณยี์   ขำวแสง          ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนประกัน ฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๖ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้      

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำยแล 
หลักเกณฑ์ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

๒. วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน
และภำยนอก   

๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ แผนกวิชำและงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำนประกอบกำรบุคคล 
 องค์กรและหน่วยงำน   ภำยนอกในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๔. ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ( องค์กรมหำชน )ใน 
กำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกกำรศึกษำ 

๕. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๖. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๗. ดูแล บ ำรุง และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒.๖ งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
 นำยประกอบ        ศรีใส ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่  หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล ฯ 
 นำงสำวปรำรถนำ  มัครมย์ ต ำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพรำะวิสำหกิจ ฯ 
 นำงสำวเสำวณีย์    ขำวแสง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนส่งเสริมผลิตผลฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๒๗ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำนส่งเสริมผลิตผล จัดท ำ 
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมกำรท ำธุรกิจขนำดย่อมกำรประกอบอำชีพอิสระเพ่ือสร้ำง
รำยได้ให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 

๒. วำงแผน ด ำเนินงำน ประสำนสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน  องค์กร  ชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชำชีพ  สถำนประกอบกำร หน่วยงำนของรัฐและรัฐวิสำหกิจเพ่ือรับงำนกำรค้ำ รับจัดท ำ รับบริกำร
รับจ้ำง ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กำรประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 

๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถำนศึกษำให้ตรงกับโครงกำรฝึก จัดท ำทะเบียนผลิตผลและ 
จ ำหน่ำยผลิตผล 

๔. ก ำกับติดตำมและจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยของงำนผลิตผล กำรค้ำ และธุรกิจที่อยู่ในควำม 
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ำรำยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 

๕. รวบรวมข้อมูลสถิติรำยรับ-รำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 

๖.ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 
 



-๑๐- 
๗.จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๘.ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๙.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒. ฝ่ำยพัฒนำกิจกำร นักเรียน นักศึกษำ 
นำยสุระภี   ผกำพันธ์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ให้ปฏิบัติหน้ำ 

ทีร่องผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำร นักเรียน นักศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ๑๑และข้อ  ๔๓ ควบคุมดูแลงำน
ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ งำนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษำ 

๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ 
๓.๓ งำนปกครอง 
๓.๔  งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
๓.๕ งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

๓.๑ งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
 นำงนลินี เดชวัน  ต ำหน่งครู ค.ศ. ๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน ฯ 
 นำยชลณัฏฐ์     โพพิพัฒน์ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนกิจกรรม ฯ 
                                                     ( รับผิดชอบงำนนักศึกษำวิชำทหำร ) 
 นำยพำยุ ทองเต็ม  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำทีเ่จ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 
                                                     ( รับผิดชอบงำนกีฬำ) 
 นำยสุวัช  ศรปรำบ  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 
                                                   ( รับผิดชอบงำน อวท.) 
 นำยเพชร       บุญตำ  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำทีเ่จ้ำหน้ำทีง่ำนกิจกรรม 
                                                    ( รับผิดชอบงำนลูกเสือ) 
 นำงสำวกำนต์ธิดำ  ถำกุล  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนกิจกรรม 
                                                     ( รับผิดชอบกิจกรรมพิเศษภำยนอกสถำนศึกษำ) 
 นำงสำวสีนวน   ศรีหะบุตร ต ำแหน่ง ( ครู) พนักงำนรำชกำร ท ำหน้ำทีเ่จ้ำหน้ำที่งำนกิจกรรม 
                             ( รับผิดชอบงำนอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และงำนเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ) 
 นำงสำวบังอร ค ำพันลำ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนกิจกรรม ฯ  
 มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๙ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งกิจกรรมชมรม ต่ำงๆขึ้นภำยในสถำนศึกษำ   
๒. ด ำเนินกำรจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กำรวิชำชีพต่ำงๆ ขึ้นในสถำนศึกษำ เช่น องค์กำรเกษตร 

กรในอนำคตแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ( อกท.)
องค์กำรช่ำงเทคนิคในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อ.ช.ท. )องค์กำรนักคหกรรมศำสตร์ในอนำคตแห่งประเทศ 
 
 
 

 



- ๑๑- 
ไทย ( อคท.) องค์กำรนักธุรกิจในอนำคตแห่งประเทศไทย ( อธท.) องค์กำรช่ำงศิลปหัตถกรรมในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ( อศท.)หรือองค์กำรที่เรียกชื่ออ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่ำงๆในวันส ำคัญของชำติ 
ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 

๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพของนักเรียน นักศึกษำ แล 
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยคุณธรรมพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำ ด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ 

๔. ควบคุมดูแล กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญและนักศึกษำวิชำทหำร 
๕. ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและศิลปะวัฒนำธรรมในสถำนศึกษำ 
๖. ควบคุมและด ำเนินกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง 
๗. ประสำนงำนปละให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๘. สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 

อำชีวศึกษำ 
๙. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๑๐. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๒.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓.๒ งำนครูที่ปรึกษำ 
 นำงกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ต ำแหน่ง (ครู ) พนักงำนรำชกำร ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
 นำยพงษ์พัฒน์    วรรณทอง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนครูที่ปรึกษำ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๐ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษำ 
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริมกำรจัดท ำ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลกำรเรียน และพฤติกรรมของ 

นักเรียน นักศึกษำ 
๓. ส่งเสริมประสำนงำนครูที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำนักเรียน นักศึกษำเก่ียวกับกำรเข้ำร่วม 

กิจกรรมต่ำงๆ 
๔. ส่งเสริม ประสำนงำน ครูที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยวิชำในกำร 

ลงทะเบียนเรียน ให้ควำมเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษำ ในกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ กำรลงทะเบียนเทียบ
โอนควำมรู้และประสบกำรณ์ กำรขอเปลี่ยน ขอเพ่ิมและขอถอนรำยวิชำ 
กำรขอพักกำรเรียน กำรโอนย้ำย กำรลำออก กำรขอผ่อนผันหรือยกเว้นกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนรำยวิชำ
ติดตำม แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียน กำรค ำนวณหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษำ 

๕. ประสำนกับครู แผนกวิชำ และงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ของนักเรียน นักศึกษำและผู้ 
เข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ 

๖. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมิน 
เสนอฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

๗. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เป็นข้อมูลในกำรท ำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับระบบครูที่ 
ปรึกษำ เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับ 

๘. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
 



-๑๒- 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓.๓ งำนปกครอง 
 นำยสมพร โยธ ี   ต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร ( ครู ) ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนปกครอง 
 นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
 นำยสิงห์  ทำวัลย์  ต ำแหน่งครชู ำนำญกำร ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง  
 นำงรัชนี  พัฒทัยสง ต ำแหน่งครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 

นำงนงลักษณ์     ปุณยศรันย์ ต ำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
 นำงสำววรวรรณ กุศลพันธ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนปกครอง 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๓๑ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ปกครองดูแล นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
ในกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำ แผนกวิชำและหัวหน้ำงำนในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน นักศึกษำ 
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำนศึกษำ 

๓. ประสำนงำนกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่จำก 
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ 

๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนปกครองเพื่อพิจำรณำกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำ 
๕. พิจำรณำเสนอระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติและพิจำรณำเสนอ 

ควำมเห็นในกำรลงโทษ นักเรียน นักศึกษำ 
๖. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพ่ือ 

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทกำรก่อควำมไม่สงบในสถำนศึกษำ 
๗. จัดท ำระเบียนนักเรียน นักศึกษำท่ีได้รับกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติและลงโทษ กรณี 

กระท ำควำมผิดต่อระเบียบ วินัย ข้อบังคับ 
๘. สรุปผลกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินเสนอต่อฝ่ำยบริหำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 

อำชีวศึกษำ 
๙. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๑๐. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓.๔ งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 
 นำยบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศำล ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ
และกำรจัดหำงำน 
 นำยตะวันรุ่ง รัตนอุไร ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวฯ  
 นำงสำวกัญญนันทน์ บรรลือทรัพย์ ต ำแหน่ง (ครู) พนักงำนรำชกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวฯ 
 นำยภำณุ           วรรณทวี ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน        ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวฯ 

น.ส.วรวรรณ      กุศลพันธ์  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนวอำชีพ ฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๒ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 
 
 



-๑๓- 
 ๑.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ควำมประพฤติระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
 ๒. จัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ๓. ด ำเนินกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและจัดสรรทุนเพื่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ  
 ๔. บริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวอำชีพและจัดหำงำนแก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ๕. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน สถำนประกอบกำรเพ่ือจัดหำงำนให้แก่นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม 
 ๖. สร้ำงระบบเครือข่ำย กำรแนะแนวอำชีพกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ เอกชนและชุมชน 
 ๗. ด ำเนินกำรแนะแนวอำชีพพร้อมทั้งสิ่งเสริมอำชีพ ศึกษำต่อและประกอบอำชีพอิสระ 
 ๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ส ำเร็จกำรศึกษำโดยติดตำม
กำรมีงำนท ำ กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพและกำรจัดท ำรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๙. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๐. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๓.๕ งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 นำงสำวสีนวน   ศรีหะบุตร ต ำแหน่ง(ครู ) พนักงำนรำชกำร ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรฯ 
 นำงสำวสุมำลัย แซ่เลี้ยว  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำร ฯ 
 นำงสำวบังอร ค ำพันลำ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๓ และควำมรับฟิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดและควบคุมดูแล สวัสดิกำรและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆภำยในสถำนศึกษำ เช่น ร้ำนอำหำร น้ ำ 
ดื่ม กำรท ำบัตรประกันสุขภำพ กำรท ำประกันอุบัติเหตุ กำรท ำใบอนุญำตขับขี่ กำรขอใช้สิทธิ์ลดค่ำโดยสำรและ
ยำนพำหนะต่ำงๆ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและตรวจหำสำรเสพติด ของนักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

๒. จัดหำเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพ่ือปฐมพยำบำลและบริกำรทำงสุขภำพแก่นักเรียน นักศึกษำ ผู้ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล กำรบริกำรทำงสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ ผู้เข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

๔. ให้ค ำปรึกษำและท ำหน้ำที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ สิ่งเสพติดและ 
โรคร้ำยแรงต่ำงๆทั้งกำรป้องกันและรักษำ 

๕. จัดกำรตรวจติดตำมและควบคุมดูแลกำรเข้ำพักทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 
ระเบียบ 

๖. จัดโรงอำหำร วำงแผน จัดระบบและควบคุมดูแลกำรประกอบอำหำรและกำรให้กำรบริกำรแก่ 
นักเรียน นักศึกษำและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ถูกต้องหลักโภชนำกำรที่ดี 

๗. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก 
สถำนศึกษำ 

๘. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
 



-๑๔- 
๙. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓.๖ งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 
 นำยศรำวุธ   แข่งขัน              ต ำแหน่งครูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนโครงกำร
พิเศษฯ 
 นำงเพลินจิต ทรงกลด       ต ำแหน่ง ครูตัดเย็บ ฯ   ท ำหน้ำทีเ่จ้ำหน้ำทีง่ำนโครงกำรพิเศษฯ 
 นำงปิยนุช โตมร        ต ำแหน่ง ครูเสริมสวย   ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนโครงกำรพิเศษฯ 
 นำยนิรุทธ ชำติวงค์        ต ำแหน่งครูตัดผมชำย   ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำทีง่ำนโครงกำรพิเศษฯ  
 นำยชัยวัฒน ์ กำระเกษ      ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ 
 นำยพำยุ ทองเต็ม        ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ 
 นำยภำณ ุ วรรณทวี       ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ 
 นำยพงษ์พัฒน์   วรรณทอง     ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนโครงกำรพิเศษ ฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๔ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนด 
ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

๒. ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ เช่นโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพในโรงเรียนต ำรวจตระเวน 
ชำยแดนหรือโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและให้บริกำรวิชำชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงกำรพัฒนำ 
อำชีพแบบบูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกขนและ ๑๐๘ อำชีพ เป็นต้น 

๔. ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงำนอ่ืน  
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตำมนโยบำยเช่น โครงกำรศูนย์ซ่อม
สร้ำงเพ่ือชุมชน  โครงกำรอำชีวะร่วมด้วยช่วยประชำชน โครงกำรอำชีวะบริกำร และโครงกำรช่วยเหลือ
ให้บริกำรอื่นๆกรณีภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๕. เผยแพร่องค์ควำมรู้ ทักษะวิชำชีพแก่ประชำชน เพ่ือกำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพ 
๖. ด ำเนินงำน ประสำนงำน ป้องกัน และปรำบปรำมสำนเสพติด งำนแก้ปัญหำโรคเอดส์งำนอำสำ 

พัฒนำและป้องกันตนเอง 
๗. ส่งเสริมเผยแพร่ควำมรู้ตลอดจนข่ำวสำรและเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพให้แก่ 

ประชำชนผู้สนใจโดยผ่ำนทำงสื่อมวลชนต่ำงๆ 
๘. ติดตำมกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและประสำนควำมร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องในกำรให้ค ำแนะน ำ  

ในกำรประกอบอำชีพแก่ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
๙. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๑๐. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓. ฝ่ำยวิชำกำร 
นำยคีตนันต์   นำจ ำปำ  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ให้ท ำหน้ำที่ 
 
 
 



- ๑๕- 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ว่ำด้วยกำรบริกำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๒ และข้อ ๔๓ ควบคุมดูแลงำนดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สำขำวิชำ 
๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

 ๔.๓ งำนวัดผลและประเมินผล 
 ๔.๔ งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
 ๔.๕ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 ๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

๔.๑ หัวหน้ำแผนกวิชำหลักสตูรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช.) 
      หวัหน้ำแผนกวิชำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ( ปวส ) 

 หัวหน้ำแผนกวิชำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
   ๔.๑.๑ หมวดวิชำทักษะชีวิต 
 นำงณัฐธภำ  บุญถูกนิธิโชติ  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่หัวหน้ำหมวดวิชำทักษะชีวิต 
 ๔.๑.๒ สำขำงำนเทคนิคพ้ืนฐำน 
 นำยตะวันรุ่ง   รัตนอุไร   ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำเทคนิคพ้ืนฐำน 
 ๔.๑.๓ สำขำวิชำช่ำงยนต์ 
 นำยศรำวุธ   แช่งขัน ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำยำนยนต์ 
 ๔.๑.๔ สำขำช่ำงเชื่อมโลหะ 
 นำยบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศำล ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่หัวหน้ำสำขำช่ำงเชื่อมโลหะ 
 ๔.๑.๕ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 นำยวิทยำกร  วรรณำ ต ำแหน่งครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑.๖ สำชำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
 นำงรัชนี  พัฒทัยสง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
 ๔.๑.๗ สำชำวิชำกำรบัญช ี
 นำงสำวปรำรถนำ    มัครมย์ ต ำแหน่งครู ค.ศ. ๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี 
 ๔.๑.๘ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 นำยชัชชัย    กำหำวงศ์  ต ำแหน่งครู ค.ศ.๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๔.๑.๙ สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต 
 นำยชลณัฏฐ ์ โพพิพัฒน์  ต ำแหน่งครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำเทคนิคกำรผลิต 
 ๔.๑.๑๐ สำขำอำหำรและโภชนำกำร 
 นำงชลำลัย บุญพิค ำ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำอำหำรและโภชนำกำร 
 ๔.๑.๑๑ สำขำงำนผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
 นำงชลำลัย บุญพิค ำ   ต ำแหน่งครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำสำขำงำนผ้ำ ฯ 
 ๔.๑.๑๒ สำขำกำรเสริมสวย 
 นำงชลำลัย   บุญพิค ำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่หัวหน้ำสำขำกำรเสริมสวย 
 ๔.๑.๑๓ สำขำกำรตัดผมชำย 
 นำงชลำลัย  บุญพิค ำ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่หัวหน้ำสำขำกำรตัดผมชำย 
 



-๑๖- 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๕ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. กำรจัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอน ตำรำงเรียน ตำรำงสอน บัญชีวิชำเลือก จัดตำรำงสอนรวมและ 
ตำรำงสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชำ 

๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริมก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรฝึกงำน กำรวัดผลประเมินผลและกำรวิจัย ในแผนกวิชำให้เป็นไปตำมหลักสูตรและระเบียบแบบ
แผนของทำงรำชกำร 

๓. วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแผนกวิชำ เพ่ือ 
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้ 

๔. จัดหำ ดูแล รักษำวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชำให้ใช้งำนได้เป็นปกติ 
และมีเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๕. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรเรียน กำรสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์กำรใช้อุปกรณ์กำร 
เรียนกำรสอน กำรเขียนต ำรำ เอกสำรและใบช่วยสอนต่ำงๆ 

๖. ติดตำมและแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำโครงกำรฝึก โครงกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ คู่มือครู ใบงำน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงำน โดยบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

๗. ควบคุมกำรใช้วัสดุกำรศึกษำ และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชำให้เป็นไปตำมใบงำน 
๘. ควบคุมดูแลและพัฒนำส ำนักงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรให้สะอำดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
๙. ปกครองดูแล บุคลำกรในแผนกวิชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและ 

เสนอควำมดีควำมชอบของบุคลำกรแผนกวิชำ 
๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑๑. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนเสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๑๒. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 นำงสำวภัทธำริน   มุทุจิตต์    ต ำแหน่งครูช ำนำญกำร ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
 นำงชลำลัย  บุญพิค ำ ต ำแหน่งครชู ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำทีผู่้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน ( กลุ่มระยะสั้น ) 
 นำยเพชร   บุญตำ ต ำแหน่งครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ 
(กลุ่มทวิศึกษำ ) 
 นำยสมพร   โยธี  ต ำแหน่ง (ครู) พนักงำนรำชกำร ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
          นำยชัยวัฒน์   กำระเกษ ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ  
 นำงสำวสุคนธ์ทิพย์  ช ำนิ  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ( ดูแล
ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ) 
 นำงสำวกำญจนำ  วงษ์มณี ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำหลักสูตร ฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๖ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท ำรวบรวมและตรวจสอบแผนกำรเรียน ของทุกแผนกวิชำให้ตรงกับโครงสร้ำงของกลักสูตร 
๒.จัดท ำตำรำงสอน ตำรำงเรียน ร่วมกับแผนกวิชำต่ำงๆและสถำนประกอบกำรที่เก่ียวข้อง 
๓.จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับงำนพัฒนำหลักสูตร 



-๑๗- 
๔.พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะร่วมกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำน 

ภำยนอกเพ่ือจัดรำยวิชำและสำขำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ชุมชน ท้องถิ่น 
สภำพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      

๕.จัดหำ รวบรวมและพัฒนำหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือควำมรู้หรือทักษะในกำรประกอบอำชีพหรือ 
กำรศึกษำต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

๖.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้และเข้ำใจในหลักกำรจุดหมำยและ 
หลักเกณฑ์กำรใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียบกำรจัดกำรศึกษำ 

๗.ประสำนงำนกับแผนกวิชำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และ 
ประสบกำรณ์วิชำชีพและสะสมหน่วยกิต 

๘.ส่งเสริมและพัฒนำกำรกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร 
๙.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๑๐. รวบรวมและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณค่ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือประโยชน์ 

กำรศึกษำ 
๑๑. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑๒. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๑๓. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๔.๓ งำนวัดผลและประเมินผล 
 นำงสำวศิริพร  มั่งสันเทียะ ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนวัดผลฯ  
 นำงสำวสุคนธ์ทิพย์  ช ำนิ  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผล ฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๗ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบกำรวัดผลและ
ประเมินผล 
 ๒. ก ำกับ ดูแล จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลและประเมินผลในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 ๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนผลกำรเรียน 
 ๔. ตรวจสอบผลกำรให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัย เพ่ืออนุมัติผลกำรเรียน 
 ๕. รวบรวมผลกำรเรียนที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วส่งงำนทะเบียน 
 ๖. จัดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับแผนกวิชำและรำยงำนผลกำรประเมินตำมระเบียบ 
 ๗. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดท ำข้อสอบมำตรฐำน 
 ๘. เก็บรักษำและท ำลำยเอกสำรหลักฐำนกำรประเมินผลกำรเรียนและเอกสำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบ 
 ๙.ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียน เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 ๑๐. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ๑๑. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับ 
 ๑๒. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย   
 ๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 



-๑๘- 
๔.๔ งำนศูนย์วิทยบริกำรและห้องสมุด      
 นำงนลินทิพย์   บุญทรัพย์ษิณ ต ำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนศูนย์วิทยบริกำร ฯ 
 นำยไชยำ         ทิพย์คุณ  ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที ่เจ้ำหน้ำที่งำนศูนย์วิทย ฯ 
                                                     (ดูแลระบบเครื่องเสียง ) 
 นำงสำวศิริธร ผ่ำนพินิจ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิทยบริกำรฯ 
มีหน้ำที่ตำมระเบียบฯ ข้อ ๓๘ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. วำงแผนพัฒนำกำรบริกำรห้องสมุด และศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

๒. จัดระบบกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำน 
๓. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๔. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๕. ดูแล บ ำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔.๕ งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
 นำงนงลักษณ์     ปุณยศรัณย์   ต ำแหน่ง ครู ค.ศ ๑ ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบ 
ทวิภำค ี
 นำยเพชร บุญตำ    ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 นำยศักดิ์ณรงค์  วงศ์วรรณำ  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน ท ำหน้ำทีเ่จ้ำหน้ำทีง่ำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
 นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ ช ำนิ     ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่งำนอำชีวศึกษำ ฯ   
มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๓๙ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเพื่อให้
ผู้เรียนสำมำรถประกอบอำชีพได้ 

๒. จัดท ำแผนและคู่มือกำรฝึกตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรวิเครำะห์
จุดประสงค์รำยวอชำและมำตรฐำนรำยวิชำที่จะฝึกอำชีพ 

๓. วำงแผนร่วมกับสถำนประกอบกำรในกำรนิเทศ ติดตำม กำรฝึกปฏิบัติในสถำนประกอบและมีกำร
วัดผลและประเมินผล ควบคุมก ำกับ ดูแล และแก้ปัญหำต่ำงๆ 

๔. ประชุมสัมมนำ ครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกันวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี 

๕. ติดต่อประสำนงำนกับแหล่งงำนและสถำนประกอบกำรเพื่อกำรจัดหำที่ฝึกงำนให้กับนักเรียน 
นักศึกษำ 

๖. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๗. ดูแล บ ำรุง รักษำและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำยย 

๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๔.๖ งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 นำยไชยำ     ทิพย์คุณ   ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 ว่ำที่ร.ต.ไพศำล   บุญมำ    ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท ำหน้ำทีเ่จ้ำหน้ำทีง่ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 นำงสำวศิริธร ผ่ำนพินิจ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ท ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 



-๑๙- 
  
           มีหน้ำที่ตำมระเบียบ ฯ ข้อ ๔๐ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. วำงแผน จัดหำ จัดท ำกำรให้บริกำร สื่อกำรเรียนกำรสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเรียนรู้ 

๒. จัดหำรวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆเพ่ือให้บริกำรใน 
กำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน นักศึกษำและประชำชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ 

๓. อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ครูในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
๔. พัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูในกำรใช้และผลิตสื่อด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรศึกษำทำงไกล กำร 

ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๕. รับผิดชอบ ดูแล บ ำรุง รักษำ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและให้บริกำรด้ำน 

โสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ กำรใช้ห้องโสตทัศนศึกษำ 
๖. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
๗. ดูแล บ ำรุง รักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำที่ได้รับมอบหมำย 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ลูกจ้ำงประจ ำ    
 นำยจวน      ภำษี          ต ำแหน่ง พนักงำนรับโทรศัพท์  ท ำหน้ำที่ บ ำรุง รักษำ ดูแล ต้นไม้ สวนหย่อม 
ไม้ดอกไม้ประดับ วิทยำเขตกำรศึกษำนอกระบบ 
 นำยประภำส   แสงใส ต ำแหน่งพนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง ท ำหน้ำที่ พนักงำนขับรถยนต์
และรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร 
            
 จึงขอให้ข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำววิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละและเคร่งครัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดผลดีต่อทำงระบบรำชกำร ทั้งนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ค ำสั่งใดที่ขัดแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 

สั่ง ณ  วันที่ ๑๕   เดือน พฤษภำคม   พุทธศักรำช  ๒๕๖๐ 

                                        
                                               
                                                 ( นำยพัสกร  ค ำเพรำะ ) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ 
 
      
 
      
 
  
  
 


