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                            ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี

   ที่    ๖๑๔   /  ๒๕๖๐ 
   เร่ือง   มอบหมายหน้าที่ราชการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

   ............................................... 

 เพื่อให้การบริหารราชการของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๒  ข้อ ๑๓       
จึงมอบหมายหน้าที่ราชการให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  ดังนี้  

 ๑.  นายเสน่ห์  ศรีวิลัย  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  
การควบคุม  ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่
เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้คือ 
     ๑.  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
     ๒.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 
     ๓.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
 ๔.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบนอกระบบและตาม อัทธยาศัย 
 ๕.  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.  บริการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
      ๗.  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์  
     ๘.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     ๑๐. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่
ชุมชน 
     ๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
     ๑๒. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
     ๑๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตาม
วงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
     ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๒ 

 

 ๒.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
     ๒.๑  นายจินดา  คงหมวก  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
         ๑.  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
  ๒.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  ๓.  การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
  ๔.  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
  ๕.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๗.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๒  นางวนัดดา สุวรรณเกษ  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
  น.ส. สมหมาย ดอนทอง   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
  น.ส. จันทภา สุวรรณเกษ  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
  นายนรากรณ์ สีหาเสนา  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  ๒.  จัดท าร่าง หนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับความส าคัญ
ของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา 
  ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
  ๔.  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก    
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 
  ๖.  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา 
  ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๘.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๓ 

 

 
 ๒.๓  นางบุบผา วินิจฉัยกุล  หัวหน้างานบุคลากร 
  นางฉัตรตรา กิ้มทอง   ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
  น.ส.ดวงอนงค์ รอบแคว้น  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  น.ส.ณัฐสินี นิมาภาศ   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  น.ส.นุษรา โพธิ์พัฒนชัย  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  น.ส.สุนันทา ครุฑธามาศ  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  นายวินัย  วงษ์กล่อม  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  นายนวสินธ์ เสาวโรนุพันธุ์  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  นายมนตรี อินทรเทวา  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
  น.ส. สราญรัตน์  รุ่งจ าเริญ   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๒.  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๓.  จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๔.  ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากร          
ในสถานศึกษา 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากร               
ในสถานศึกษา 
  ๖.  ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนต าแหน่ง  การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือ
รับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทนและการจัดท าสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
  ๗.  ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
  ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๑. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๔  นางยอดศิล ภาชนะทิพย ์  หัวหน้างานการเงิน 
  นางจันทรรัตน์ แก้วล้อม   ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
  น.ส. ชุติกาญจน์ พูนศรีเจริญสุข  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
  น.ส. เบญจมาศ โพธิ์เต็ง   เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
  น.ส. พรพรรณ สุขใบ   เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
 



๔ 

 

 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการด้านการเงิน 
การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
  ๕.  ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๘.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๕  นางวัฒนาพร  สุวรรณพานิช  หัวหน้างานการบัญชี 
  นางสาวพจนีย์  เกตุทอง   ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี 
  น.ส. สุทิศา  อ่อนน้อม  เจ้าหน้าที่งานการบัญชี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบ
บัญชีและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  จัดท ารายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในก าหนดเวลา
ตามระเบียบ 
  ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔.  ให้ค าปรึกษา ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
  ๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
  ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๘.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๖  นายสมบูรณ์  ชุนหชัย   หัวหน้างานพัสดุ 
  นายประสิทธิ์  ชูสกุล   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
  นายวิจิตร  ชัยมงคลมณี  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
  นายศุภชัย  ยะภูมินทร์  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
  นายปิยะ   สุขเจกพะเนาว์  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ   
  นายคมสัน  ชะตารุ่ง   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 



๕ 

 

  น.ส. แก้วมณี  จ่าเมือง   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
  น.ส. ยุพาวดี  ประเคนรี  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
  น.ส. ชุติกาญจน์  ปราบวงศา  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
  น.ส. วันวิสา  กล่อมน้อย  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
  น.ส. ศิริวรรณ  จันทร์หอม  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๒.  จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
  ๓.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  การบ ารุงรักษาและการพัสดุ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๔.  ควบคุมเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๕.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
  ๖.  ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
  ๗.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
  ๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๐. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๗  จ.ส.อ.อนันต์เดช  ประพันธ์พจน์  หัวหน้างานอาคารสถานที่   
  นายสมบูรณ์  ชุนหชัย   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
  ว่าที่ ร.ต.วัชระ  แปูนขอม   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
  นายนิวัฒน์  สุปินานนท์  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นางสุรัสวดี  ยศินทรางกูร  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายภัคพล  นุตตริยวุฒิ  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายสง่า   สมสุดใจ   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายประสิทธิ์  บุตรษาแก้ว  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายสิริพงศ์  จันทคาม   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายมนตรี  จันทร์เต็ม  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายนิเวศน์  คุณชะ   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายประชัน  ช านาญดง  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  น.ส.มาริสา  ลินกาว   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายนรากรณ์  สีหาเสนา  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นางประไพ  ยิ้มศรีไส   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นางนิจชนันท์  ธาระงาม   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นางเสาะเตียง  ศรีสถาพร  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 



๖ 

 

  นายประพาส  พุ่มสงวน   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายไววิทย์  แก้วมรกต  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายเวียงวัง  สมศรี   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายประเสริฐ  คลังสิน   พนักงานขับรถยนต์งานอาคารสถานที่  
  นางเช้า   แก้วมรกต  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  นายจันทร์  หมีสกุล   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  นายส าราญ  มาเวหา   พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  นายชูชีพ   จิตรด ารงค์  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  ๒.  ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้และการขอใช้
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๓.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม
และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา   
  ๔.  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ  
  ๕.  ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
  ๖.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
  ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอ  โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๙.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๘  นายอาณัติ  ทองมั่น   หัวหน้างานทะเบียน 
  นายวิภาส  หล่อพิมพ์  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
  นางกาญจนา  กู้สุจริต   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน               
  นายสุริยนต์  ฉิ่งแก้ว   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   
  น.ส. หทัยกานต์  สุดสงวน   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
  นายเฉลิมชัย  งามทรัพย์  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  นายธนกฤต  สรกฤตยาเมธ  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  นางอรพรรณ  ดีเสมอ   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  น.ส. ถิรดา  กิมพิทักษ์  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  นางดวงรัตน์  เผือกหอม  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
  นางชลิตา  พักเที่ยง   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานทะเบียน 
  ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ  
  ๓.  ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 



๗ 

 

  ๔.  ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด  การขอพักการเรียน  การขอคืนสภาพ
การเป็นนักเรียนนักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
  ๖.  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ  การสอบแก้ตัว  การสอนทดแทน  การพ้นสภาพ    
การเป็นนักเรียนนักศึกษา เพื่อน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบ  และพิจารณาและ/หรือผู้เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 
  ๗.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ 
(PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.  รับผลการประเมินการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลงในระเบียนแสดง ผลการเรียน 
  ๙.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนา  ระเบียนแสดงผลการเรียน  
ใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐. รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การ
ลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น 
  ๑๑. ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
  ๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจ าเป็นที่เกี่ยวกับ
งานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 
  ๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๖. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๙  ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร กรรณแก้ว  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  นางสาววิภาวี  สุฉันทบุตร  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  นางศิริวรรณ  บุญมีเลี้ยง  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  น.ส.ตรัยรัตน์  แทนบุตร   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
  น.ส.นาขวัญ  จันทร์จ ารัส  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
  นายสุริยะ  วรวิทย์   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลทั่วไป 
  ๒.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น 
ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุและการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น  ส่วนราชการ สถานศึกษา
อื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  ๔.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 



๘ 

 

  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๐ นายโรจน  โรจนสาครบุตร หัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  สิบเอกพนม  แสงทอง  ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  นายขวัญชัย  ออกฉิม  ผู้ช่วยหัวหนา้สถานีวทิยุเพื่อการศกึษาและพฒันาอาชีพ 
  น.ส. พิมพ์ชนา  ดาราธวัช  เจ้าหนา้ทีส่ถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชพี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
  ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
และบุคคลทั่วไปโดยใช้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  ๒.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยใช้
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น  ส่วนราชการ สถานศึกษา
อื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
  ๔.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๑ นายศุภชัย  ยะภูมินทร์  หัวหน้าหมวดเอกสารการพิมพ์ 
  นายนิพนธ์  โพธิ์งาม   เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 
  น.ส. พรทิพย์  จันทร์สุข   เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  ๒.  ให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ให้กับครูและบุคลากรของวิทยาลัย  และควบคุมดูแลการพิมพ์ 
การผลิตเอกสาร  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเอกสารการพิมพ์    
  ๓.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๘.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๒ นายสมบูรณ์  ชุนหชัย   หัวหน้าหมวดยานยนต์ 
  นายมงคล  รอดวัณโน  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานยนต์ 
  นายศุภชัย  ยะภูมินทร์  เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์ 
  นายอารยะ  สมบูรณ์สิทธิ์  เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์ 
  นายเศรษฐวุฒิ  สายสุดใจ  เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์ 
  นายคมสันต์  แดงดั้น   เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์ 
  นายอนิรุธ  เหลืองอร่าม  เจ้าหน้าที่หมวดยานยนต์ 
  นายช านาญ  พรหมชาติ  พนักงานขับรถยนต์ 
  นายสุพจน์  พุกอุย   พนักงานขับรถยนต์ 



๙ 

 

  นายประเสริฐ  เรียมสายยศ  พนักงานขับรถยนต์ 
  นายพิพัฒน์  สร้อยสุรินทร์  พนักงานขับรถยนต์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ตรวจ ซ่อม บ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 
  ๒.  ให้บริการยานพาหนะให้กับครูและบุคลากรของวิทยาลัย และควบคุม ดูแลการใช้ยานพาหนะของ
วิทยาลัย 
  ๓.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๔.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๓ ว่าที่ ร.ต. ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์  หัวหน้าหมวดการอนุรักษ์พลังงาน 
   นายจิต   นิลทับ   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดการอนุรักษ์พลังงาน 
   นายสมศักดิ์  ปิ่นทอง   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดการอนุรักษ์พลังงาน 
   นายภูมิพัฒน์  แปูงใส   เจ้าหน้าที่หมวดการอนุรักษ์พลังงาน 
   นายอาคม  จันทร์กระจ่าง  เจ้าหน้าที่หมวดการอนุรักษ์พลังงาน 
   นายประเสริฐ  เตชะเทียนวิจิตร  เจ้าหน้าที่หมวดการอนุรักษ์พลังงาน 
   นายณัฐดนัย  คงมั่น   เจ้าหน้าที่หมวดการอนุรักษ์พลังงาน  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น ไฟฟูา  ประปา ให้เป็นไปอย่างประหยัด 
  ๒.  ควบคุม  ดูแล  และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของวิทยาลัย 
  ๓.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๔.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๔ นางบุษกร  ค าเปลว   หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
   นางศิริวรรณ  บุญมีเลี้ยง  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
   น.ส. วิภาวี  สุฉันทบุตร  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
   น.ส. กัญญารัตน์  คงประทีป  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
   น.ส.พัชรินทร์  ผึ่งผาย   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
   น.ส.กาญจนา  คล้อยวงศ์  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  ๒.  จัดท าร่าง หนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับความส าคัญ
ของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร หน่วยงานในสถานศึกษา และหน่วยงานในอศจ. ราชบุรี 
  ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 



๑๐ 

 

  ๔.  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก    
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 
  ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 
  ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๗.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  ๓.๑  นายศรัณย ์  ไวยานิกรณ์      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับงานวางแผนและงบประมาณ  งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ  งานความร่วมมือ  งานวิจัย  พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
         ๑.  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
  ๒.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๔.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕.  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพ
แก่ชุมชน 
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒ นางบุษกร  ค าเปลว  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
   นางสุประภาดา  จิรากร  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
   น.ส.พัชรินทร์  ผึ่งผาย  เจ้าหน้าที่งานวางและความร่วมมือ 
   น.ส.ปรารถนา  มีสวัสดิ์    เจ้าหน้าที่ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถนศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๒.  จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนใน
สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของ
สถานศึกษา 



๑๑ 

 

  ๓.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
และด าเนินการเร่ืองการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
  ๔.  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  ส ารวจ
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
  ๖.  จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงินงบประมาณ  และ
เงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๙.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๓  นางสาวอารยา  โพธิ์พันธุ์   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     นางกุลรภัส  หลวงเทพ  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     น.ส. ธนัยนันทน์ อินทร์ไทร  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     นางสาวสุนันทา  ครุฑธามาศ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
     น.ส. ปริตตา  วงศ์เปี่ยม  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บรักษา จัดท า และ
บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษาก าหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
  ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๕.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๔  นายสุรศักดิ์  สุภาสุธากุล  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นางภัคนิภา  มณีโชติ   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นายคมกฤช  ข ายัง   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นายทวี   ไชยาพร   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นายณัฐดนัย  คงมั่น   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นางสาวสุนันทา  ครุฑธามาศ  เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    นายจตุพล  ธีรากร   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    น.ส. กิ่งกาญจน์  เนยทอง   เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 



๑๒ 

 

  ๑.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  ๒.  ก ากับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
  ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๕.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๕  นายชัยวัฒน์  พูลสวัสดิ์  หัวหน้าศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
     นายเจริญศักดิ์  มีแก้ว   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
     นายดลภัทร  คงคา   เจ้าหน้าที่ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ด าเนินการเก่ียวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๓.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๔.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๖ นายประสาร  เพ็งนิ่ม   หัวหน้างานความร่วมมือและบริการชุมชน 
    นายประหยัด  จงดี   ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือฯ 
    นายวิศณุ  ทองเฝือ   ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือฯ 
   นายอนิรุธ  เหลืองอร่าม  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ 
   นายนวพล  เกิดสุข   เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ 
   นายอนุพงษ์  ช านาญกิจ  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ 
   นายเศรษฐวุฒิ  สายสุดใจ  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ 
   น.ส. วิภาวี  เขมะจารี   เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือฯ  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  ๒.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา 
  ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๕.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๗ นายธนาศักดิ์  กู้สุจริต       หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายคมสันต์  แดงดั้น        ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายคมกฤช  ข ายัง        เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 



๑๓ 

 

    นางกุลธิดา นาคีสินธุ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายเฉลิมชัย แก้วค า เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายวิศณุ ทองเฝือ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายธเนศ พรหมจรรย ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายผไท ภักดีสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายสุชาติ พาลีวล เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    นายชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    น.ส. รักษินา บัวทอง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
        น.ส. ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนา     
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพและ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
  ๒.  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด    
การเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
  ๓.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพ  รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๖.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๘  นายธีระศักดิ์  ฉวีศักดิ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  นางสาวภณิชญา  ชมสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  นายคมกฤช  ข ายัง  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  น.ส. บังอร  กุสลางกูรวัฒน์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  น.ส. พัชราภรณ์  เลาวิลาศ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  น.ส. สุนันทา  ครุฑธามาศ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  นายทวี   ไชยาพร  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  น.ส. กัญญารัตน์  คงประทีป เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  นายวชิรวุธ  หมอทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  น.ส. ตรัยรัตน์  แทนบุตร  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  น.ส. รุ่งฤดี  มากหลาย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 



๑๔ 

 

  นางนพมาศ  วัฒนาโภคยกิจ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๒.  วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
  ๓.  ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคคล  
องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  ๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๗.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๙  นางภัทรกร  เฟื่องฟู     หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ 
  นางกุลรภัส  หลวงเทพ    ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ  
  นางสิริวัฒน์  ทองเลิศ      ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ 
  นางณัชมน  อ านวยชัย   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจอ   
    น.ส. นภาพร มาต านาน เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ 
   นางจามีกร ค าเทียน หัวหน้าหมวดประกอบธุรกิจ 
   นางภมาพร พุทธิกีฎกวีวงศ์  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดประกอบธุรกิจ 
   นายธนกฤต สรกฤตยาเมธ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดประกอบธุรกิจ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดท าแผน
ธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อม  การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้          
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
  ๒.  วางแผน  ด าเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน  องค์กร  องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรับงานการค้า  รับจัดท า  รับบริการ  รับจ้าง  ผลิตเพื่อ
จ าหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียน  การประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 
  ๓.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดท าทะเบียนผลิตผล และ
จ าหน่ายผลิตผล 
  ๔.  ก ากับ  ติดตาม  และจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้า  และธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าเดือน 
  ๕.  รวบรวมข้อมูล  สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
  ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 



๑๕ 

 

  ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

๔.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 ๔.๑  นายชุมพล  ค าเทียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  งาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรอง
จากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
         ๑.  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
  ๒.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม  
อัทธยาศัย 
  ๔.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๒ นายอนุชิต เชิงจ าเนียร  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
   นายเสนาะ ขุนประเสริฐ  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ลูกเสือ กีฬา) 
   นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง   หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   ว่าที่ร.ต. วัชระ แปูนขอม   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. กรธนา โพธิ์เต็ง   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   นายชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. วิชาดา นามสิงห ์  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   นายวินัย  วงษ์กล่อม  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   นางณัชมน อ านวยชัย  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. พัชราภรณ์ เลาวิลาศ   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. จิรญาภา พรมบุดดี   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. อุมาพร ซื่อสัตย์   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. พัชยา ยุกตะนันทน์  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ ฯ 
   น.ส. นุษรา โพธิ์พัฒนชัย  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   นายดลภัทร คงคา   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 
   น.ส. รักษินา บัวทอง   เจ้าหน้าที่งานลูกเสือฯ 



๑๖ 

 

   นายอาภรณ์ เสลาฤทธิ์   เจ้าหน้าที่งานองค์การนักวิชาชีพฯ 
   น.ส. แพรวพรรณ เอี่ยมกิจ   เจ้าหน้าที่งานองค์การนักวิชาชีพฯ 
   น.ส. พรอุษา ฉายชูวงษ์  เจ้าหน้าที่งานองค์การนักวิชาชีพฯ 
   นายบุญน า โชติช่วง   เจ้าหน้าที่งานองค์การนักวิชาชีพฯ 
   นายพงษ์ชนะ เขียวข า   เจ้าหน้าที่งานองค์การนักวิชาชีพฯ 
   นายจารุเวศ อ่อนเจริญ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายวิโรจน์ แก้วค า   เจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายเฉลิมชัย แก้วค า   เจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายทนงศักดิ์ ประทีป   เจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายบุญส่ง เจิมจวง   เจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายเขื่อนเพชร คล้อยคล้าย  เจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายคมสันต์ ชะตารุ่ง   เจ้าหน้าที่ฝุายกีฬา 
   นายพิสิฐ คงสุคนธ์   เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
      น.ส. รัชนี พงษ์รูป   เจ้าหน้าที่ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
  ๒.  ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรใน
อนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน 
  ๓.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  ๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
  ๕.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
  ๖.  ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
  ๗.  ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
  ๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๙.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝุายบริหารและส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา 
  ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๑๗ 

 

  ๔.๓ นายจารุเวศ อ่อนเจริญ   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
    นายเข่ือนเพชร คล้อยคล้าย   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. วิชาดา นามสิงห์    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นายเอกภพ จันทรกูล    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นายอุดมพงษ์ โกศลธนทรัพย์   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นายวิโรจน์ แก้วค า    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นายทนงศักดิ์ ประทีป    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นายวงศกร สุขน้อย    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. จิรญาภา พรมบุดดี    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. อุมาพร ซื่อสัตย์    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. พรศิริ สังข์ประเสริฐ   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. กรธนา โพธิ์เต็ง    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. อารีรัตน์ ชมภูพันธ์   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. ญาณี กลั่นภูมิศรี   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. นุษรา โพธิ์พัฒนชัย   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. เนตรนภา สร้อยแก้ว   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นางกุลธิดา นาคีสินธุ์    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    นายคมสัน ชะตารุ่ง    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    ว่าที่ร.ต. วัชระ แปูนขอม    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
    น.ส. รังสิพิสุทธิ์ ตั้งชยนนท์   เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
  ๒.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดท า  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
  ๔.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษา ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ
ลงทะเบียนเรียน  ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอดรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  
หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะน า  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การค านวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
  ๕.  ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา  และ    
ผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 
  ๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมิน  และน าผลการประเมิน
เสนอฝุายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๗.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  จัดท าข้อมูลในรูปแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบ     
ครูที่ปรึกษา  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 



๑๘ 

 

  ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.๔  นายพนม   พึ่งบัว   หัวหน้างานปกครอง 
   นายเสนาะ   ขุนประเสริฐ  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
   นายปิยะ   สุขเจกพะเนาว์  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
   หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา    ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง   
   นายประทีป   โรจนลิขิตกุล  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายเฉลิมชัย   งามทรัพย์  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นางฉัตรตรา   กิ้มทอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. หทัยกานต์   สุดสงวน   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. ตรัยรัตน์   แทนบุตร   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายอาภรณ์   เสลาฤทธิ์  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   ว่าที่ ร.ต. อนุพงษ์  ช านาญกิจ  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายธนกฤต   สรกฤตยาเมธ  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายบุญส่ง   เจิมจวง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายวิษณุ   ใหญ่ยง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายพงษ์ชนะ   เขียวข า   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายชุนวัฒน์   พณะงาม   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. สุนันทา   ครุฑธามาศ  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. พัชยา   ยุกตะนันทน์  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. วิภาวี   สุฉันทบุตร  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายพงษ์ศักดิ์    ค าเปลว   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายกิตติศักดิ์   เฮงเส็ง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   ว่าที่ ร.ต. ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายจิต   นิลทับ   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายไชยศิริ   ทองอุทัย   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. พจนีย์   เกตุทอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นางรัชนี   เตชะเทียนวิจิตร  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายเศรษฐวุฒิ   สายสุดใจ  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. รักษินา   บัวทอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายวงศกร   สุขน้อย   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นายชัยณรงค์   ประดับนาค  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   น.ส. วิชาดา   นามสิงห์   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
   นางณัชมน   อ านวยชัย  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   
   นางวราภรณ์   ทองเฝือ   เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 



๑๙ 

 

  ๑.  ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
  ๔.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
  ๕.  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ  และพิจารณาเสนอความเห็นใน
การลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
  ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  ปูองกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 
  ๗.  จัดท าระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ  กรณีกระท า
ความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ 
  ๘.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝุายบริหารและส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา 
  ๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๐. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๕  นางศรัญญา   สวัสดิ์มงคล  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นางจันทนา   สกูลคง   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  น.ส. บังอร   กุสลางกูรวัฒน์  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายชาญณรงค์  สวนพานิชย์  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  น.ส. วิชาดา   นามสิงห์   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  น.ส. พัชราภรณ์  เลาวิลาศ   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายวรากร   หลวงพิทักษ์  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายกฤษณะ   นิลอร่าม   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายวชิรวุธ   หมอทรัพย์  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายมงคลเทพ  ชั่งใจ   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นายณัฐวัฒน์   เอกทวีสิริกุล  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นางวริศณิชา   สร้อยผาบ  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  น.ส. ฐิดารัตน์  ใจดี   เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  เกี่ยวกับเรียนการสอน  ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและ
ข้อบังคับ 
  ๒.  จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา   
  ๓.  ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 



๒๐ 

 

  ๔.  บริการให้ค าปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา 
  ๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
  ๖.  สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชนและชุมชน 
  ๗.  ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
  ๘.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  โดยติดตามการมีงานท า  การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ  และการจัดท ารายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๖  นางล าพึง   วุฒิอ าพล  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  ว่าที่ ร.ต. ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  น.ส. กรธนา   โพธิ์เต็ง   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  น.ส. ยุพยงค์   ตาละลักษมณ์  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  นายทวีศักดิ์   โชติรัตนภิรมย์  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  นายณัฐดนัย   คงมั่น   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  นางบังเอิญ   ค าจันทร์   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  นางยุพา   หมีสกุล   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  น.ส. อัจฉรา   ทองก้อน   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์เต็ง   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  น.ส. หนึ่งฤทัย  แฝงโยธา   เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้ านอาหาร  น้ าดื่ม  
การท าบัตรประกันสุขภาพ  การท าประกันอุบัติเหตุ  การท าใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะ 
ต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจ าปี  และการตรวจหาสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษา 
  ๒.  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาล  และการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา 
  ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริหารทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของ
สถานศึกษา 
  ๔.  ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัย  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัย
ร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการปูองกันและรักษา 
  ๕.  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๖.  จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร  และการให้การบริการแก่นักเรียน
นักศึกษาให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 
  ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๙. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 



๒๑ 

 

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๗ นายสมบัติ   หมื่นสวัสดิ์  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายภาณุ   วัฒนวิชัย   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายอ านาจ   สุวรรณสอาด  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายเฉลิมชัย   แก้วค า   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายบุญส่ง   เจิมจวง   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  น.ส. รักษินา   บัวทอง   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายวิษณุ   ใหญ่ยง   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายวชิรวุธ   หมอทรัพย์  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายวงศกร   สุขน้อย   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายวิโรจน์   แก้วค า   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายทนงศักดิ์  ประทีป   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายวินัย   วงษ์กล่อม  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายเสนาะ   ขุนประเสริฐ  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายธนาศักดิ์   กู้สุจริต   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายชัยวัฒน์   พูลสวัสดิ์   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นางยุวดี   พนมพรสุวรรณ  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นางณัชมน   อ านวยชัย  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  นายชุนวัฒน์   พณะงาม   เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  น.ส. สิรินาถ    อินโอภาส  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๒.  ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ  เช่น   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
หรือโครงการตามแนวพระราชด าริอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ
แบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น 
  ๔.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ  
  ๕.  ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ 
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามทีได้รับมอบหมาย 
  ๖.  เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
  ๗.  ด าเนินงาน  ประสานงาน  ปูองกัน  และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหา  ปูองกันโรคเอดส์  งาน
อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง 
  ๘.  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจ  โดยผ่านทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ  



๒๒ 

 

  ๙.  ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ค าแนะน า  ในการ
ประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
  ๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๑. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.  ฝ่ายวิชาการ 
 ๕.๑  นายวิรุณ   วิทยาประเสริฐ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา งานสาขาวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด  
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  งานสื่อการเรียนการสอน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจาก
ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
         ๑.  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา 
  ๒.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  ๓.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผลประเมินผล 

๔.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม   
อัทธยาศัย 
  ๔.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๒ นายด ารงค์  พิมพ์สกุลานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายสุกิจ  ธาระชัย   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายมงคล  รอดวัณโน  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายประสาร  เพ็งนิ่ม   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายสมบูรณ์  ชุนหชัย   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายอนุชิต  เชิงจ าเนียร  ครูสาขาวิชาช่างยนต์  
    นายธนาศักดิ์  กู้สุจริต   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายคมสันต์  แดงดั้น   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายศุภชัย  ยะภูมินทร์  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายอุดมพงษ์  โกศลธนทรัพย์  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายวิศณุ  ทองเฝือ   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายคมสัน  ชะตารุ่ง   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
     นายอาภรณ์  เสลาฤทธิ์  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
     ว่าที่ ร.ต. อนุพงษ์ ช านาญกิจ  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
     นายอารยะ  สมบูรณ์สิทธิ์  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 



๒๓ 

 

     นายเฉลิมชัย  แก้วค า   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
     นายนวพล  เกิดสุข   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายอนิรุธ  เหลืองอร่าม  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายเศรษฐวุฒิ  สายสุดใจ  ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    นายสมศักดิ์  ปิ่นทอง   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
    น.ส. วิภาวี  เขมะจารี   ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 

  ๕.๓ นายณรงค์ศักดิ์  บุญช่วย   หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     นายวันชัย  เหนือมณีมงคล    ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
        นายสมฤกษ์  อินทร์เจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
         ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     นายธีรวิทย์  ภาชนะทิพย์  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
         ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์  ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน      
     นายสุทัศน์  ประพันธ์พจน์  ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     นายธเนศ  พรหมจรรย ์  ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     น.ส. สิรินาถ  อินโอภาส  ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     นายผไท  ภักดีสุวรรณ  ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
     นายพิชาญ  ศิริบุตร   ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

  ๕.๔ นายสมชาย  ปรีชาศิลป์  หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายประหยัด  จงดี   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายเกษม  สาสาย   ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายเทอดธรรม  ปรักมานนท์  ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายกิตติศักดิ์  เฮงเส็ง   ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายวิจิตร  ชัยมงคลมณี  ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายกฤษณะ  นิลอร่าม   ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     นายสุชาติ  พาลีวล   ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
     น.ส. เนตรนภา  สร้อยแก้ว  ครูสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

  ๕.๕ นายชาตรี  ศรีวิเชียร  หัวหน้าสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
     น.ส. ญาณี  กลั่นภูมิศรี  ผู้ช่วยหัวหน้าสาชาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
     นายกมลภพ  ชุมศรี   ครูสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

  ๕.๖ นายพงษ์ศักดิ์  ค าเปลว   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๕.๗ นายวิลาบ  ดีเสมอ   หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     นายสุริยนต์  ฉิ่งแก้ว   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     จ.ส.อ.อนันต์เดช  ประพันธ์พจน์  ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 



๒๔ 

 

     ว่าที่ ร.ต. วัชระ  แปูนขอม   ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     นายชาญณรงค์  สวนพานิชย์  ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ      
     นายวิษณุ  ใหญ่ยง   ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     นายวชิรวุธ  หมอทรัพย์  ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
     นายวงศกร  สุขน้อย   ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

  ๕.๘  ส.อ. พนม  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
     นายภาณุ  วัฒนวิชัย   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายภูริพัฒน์  สกูลคง   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายพนม  พึ่งบัว   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     ว่าที่ร.ต. ภานุพล  ปิ่นรารัยนนท์  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายสุเทพ  มีบุญ   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายวิชัย  เค้าศิริวัฒน์  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายปรีชา  หลวงปลัด  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายอาคม  จันทร์กระจ่าง  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายประเสริฐ  เตชะเทียนวิจิตร  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายธนู   แสงอุทัย   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายพีระพงษ์  เผือกเหลือง  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายภูมิพัฒน์  แปูงใส   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายชัยวัฒน์  พูลสวัสดิ์   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายเจริญศักดิ์  มีแก้ว   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายวรากร  หลวงพิทักษ์  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายมงคลเทพ  ชั่งใจ   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายเจษฎา  เปรมบ ารุง  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     น.ส. พรศิริ  สังข์ประเสริฐ  ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
     นายดลภัทร  คงคา   ครูสาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 

  ๕.๙ นายชนะ  วุฒิอ าพล  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายภัทร  ทองสามสี  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายธีระศักดิ์  ฉวีศักดิ์   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายวิโรจน์  กิตติวรปรีดา  ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายคมกฤช  ข ายัง   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   
     นางล าพึง  วุฒิอ าพล  ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายขวัญชัย  ออกฉิม   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายจิต   นิลทับ   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายเขตชัย  เอ่ียมศร ี   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายปัญญา  ฉัยยะ   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายเสถียร  วัฒนาโภคยกิจ  ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 



๒๕ 

 

     นายหาญ  เพ็ญแสง   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
      นายอาณัติ  ทองมั่น   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นายสุรศักดิ์  สุภาสุธากุล  ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     นางกาญจนา  กู้สุจริต   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  นายทวีศักดิ์  โชติรัตนภิรมย์  ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
    นายทวี   ไชยาพร   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  นายณัฐดนัย  คงมั่น   ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

  ๕.๑๐ นายประทีป  โรจนลิขิตกุล  หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
     นายฤกษ์ชัย  เพ็ชรคง   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
       นายชุนวัฒน์  พณะงาม   ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
     น.ส. รักษินา  บัวทอง       ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
     นายบุญส่ง  เจิมจวง   ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
     นายคณิศร์  ร้อยกรอง  ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
     นายอ านาจ  สุวรรณสะอาด  ครูสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

  ๕.๑๑ น.ส. ไม้ทอง  เกิดกิ่ง   หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     นายทราวุธ  ช่วยด ารงค์  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     นายสมโพธิ  สว่างวัฒนเศรษฐ์  ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง   
     นายวิโรจน์  ก้าวกิจประเสริฐ  ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     นางฉัตรตรา  กิ้มทอง   ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     นายชัยณรงค์  ประดับนาค  ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     นายพงษ์ชนะ  เขียวข า   ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     น.ส. ณัฐสินี  นิมาภาศ   ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
     นายนวสินธ์  เสาวโรนุพันธุ์  ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

  ๕.๑๒ นายสิงห์ขร  กลางใจ   หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     นายภูวนาถ  สุทธิสาร   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     นายไชยศิริ  ทองอุทัย   ครูสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     น.ส. สุมนัสยา  ชวนชิด   ครูสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     นายสมพงษ์  วงษ์วิไล   ครูสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     นายสมชาย  ศรีภูมั่น   ครูสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     นายบุญน า  โชติช่วง   ครูสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
     นายด ารง  วัฒนอมรเกียรติ  ครูสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

  ๕.๑๓ น.ส. วัลลภา  จิรนิรัติศัย  หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     น.ส. สไบทิพย์  ธ ารงโชติ   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     น.ส. บังอร  กุสลางกูรวัฒน์  ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 



๒๖ 

 

     น.ส. กัญญารัตน์  คงประทีป  ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     นางสุชีรา  ค าเทียน   ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     น.ส. กฤษณา  งามสอาด  ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  ๕.๑๔ น.ส. ดวงอนงค์ รอบแคว้น  หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
     น.ส. ยุพยงค์  ตาละลักษมณ์  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
     นางยุวดี  พนมพรสุวรรณ  ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

  ๕.๑๕ น.ส. ภัทร์ธมาศ รัตนไพฑูรย์  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
     นางอารดี  สุฉันทบุตร  ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
     นางรัชนี  เตชะเทียนวิจิตร  ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
     นางกานติมา  ปรักมานนท์  ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  ๕.๑๖ นางกิจจิญา  อึ่งทอง   หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
     น.ส. ชนานาถ  เต็มธนัน   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
     น.ส. พรอุษา  ฉายชูวงษ์  ครูสาขาวิชาการโรงแรม 

  ๕.๑๗ นางจุฑามาส  เพ็งนิ่ม   หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ 
     น.ส. นาขวัญ  จันทร์จ ารัส  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ 
     นายสมโภชน์  หลวงเทพ  ครูสาขาวิชาออกแบบ 
     นายโรจน  โรจนสาครบุตร  ครูสาขาวิชาออกแบบ 
     นายธนะวัฒน์  ปานอุรัง   ครูสาขาวิชาออกแบบ 

  ๕.๑๘ นางจุฑามาส  เพ็งนิ่ม   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
     น.ส. หทัยกานต์  สุดสงวน   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

  ๕.๑๙ นายสมบัติ  หมื่นสวัสดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
     นายโสพล  บุญศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
     นายวัชระ  สุวรรณเขต  ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
     น.ส. พัชยา  ยุกตะนันทน์  ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

  ๕.๒๐ นายปิยะ  สุขเจกพะเนาว์  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 
     น.ส. ตรัยรัตน์  แทนบุตร   ครูสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 
     นายณัฐวัฒน์  เอกทวีสิริกุล  ครูสาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 

  ๕.๒๑ นางพรพรรณ  วัฒนวิชัย  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
     นางเยาวพา  นาคพันธุ์   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
     นางวัฒนาพร  สุวรรณพานิช  ครูสาขาวิชาการบัญชี 
     นางยอดศิล  ภาชนะทิพย์  ครูสาขาวิชาการบัญชี 
     น.ส. พจนีย์  เกตุทอง   ครูสาขาวิชาการบัญชี 



๒๗ 

 

     น.ส. แพรวพรรณ เอ่ียมกิจ   ครูสาขาวิชาการบัญชี 
     น.ส. วิชาดา  นามสิงห์   ครูสาขาวิชาการบัญชี 
     น.ส. พัชรินทร์  ผึ่งผาย   ครูสาขาวิชาการบัญชี 

  ๕.๒๒ นางกุลรภัส  หลวงเทพ  หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ 
     นางลัดดา  พิมพ์สกุลานนท์  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ 
     นางบุบผา  วินิจฉัยกุล  ครูสาขาวิชาการเลขานุการ 
     นางณัชมน  อ านวยชัย  ครูสาขาวิชาการเลขานุการ 

  ๕.๒๓ น.ส. นริสสา  เกตุทอง   หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
     นางจามีกร  ค าเทียน   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
     นางศรัญญา  สวัสดิ์มงคล  ครูสาขาวิชาการตลาด 
     นางเบญจา  ไวยานิกรณ์  ครูสาขาวิชาการตลาด 
     นางภมาพร  พุทธิกีฎกวีวงศ์  ครูสาขาวิชาการตลาด 
     น.ส. ภณิชญา  ชมสุวรรณ  ครูสาขาวิชาการตลาด 
     น.ส. พัชราภรณ์  เลาวิลาศ   ครูสาขาวิชาการตลาด 

  ๕.๒๔ น.ส. พัชรา  พฤกษ์ประมูล  หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
     นายธนกฤต  สรกฤตยาเมธ  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

  ๕.๒๔ น.ส. อารยา  โพธิ์พันธุ์   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     นางจันทนา  สกูลคง   ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     นายประสิทธิ์  ชูสกุล   ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     นางภัคนิภา  มณีโชติ   ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     นายสมบูรณ์  แซ่เจ็ง   ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     นางบุษกร  ค าเปลว   ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     น.ส. ธนัยนันทน์  อินทร์ไทร  ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        นายวินัย  วงษ์กล่อม  ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     นายวสันต์  คูหาคติภพ  ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     น.ส. สุนันทา  ครุฑธามาศ  ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     น.ส. อุไรวรรณ  มีแสง   ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ๕.๒๕ นางละออ  โพธิภิรมย์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
     นายเฉลิมชัย  งามทรัพย์  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

  ๕.๒๖ นางสมหมาย  เชิงจ าเนียร  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
     นางรสริน  เอ้ียงผล   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
     นายเสนาะ  ขุนประเสริฐ  หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย 
     นายจารุเวศ  อ่อนเจริญ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย 



๒๘ 

 

     นายวิโรจน์  แก้วค า   ครูหมวดวิชาพลานามัย 
     นายทนงศักดิ์  ประทีป   ครูหมวดวิชาพลานามัย 

  ๕.๒๗ นางราตรี  โพธิ์เต็ง   หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย 
     น.ส. กรธนา  โพธิ์เต็ง   ผู้ช่วยหมวดวิชาภาษาไทย 
     น.ส. กัลยา  ลูกรักษ์   ครูหมวดวิชาภาษาไทย 
     น.ส. พัชรา  สมบูรณ์ยศเดช  ครูหมวดวิชาภาษาไทย 
     น.ส. พรพรรณ  มั่งคั่ง   ครูหมวดวิชาภาษาไทย 
     น.ส. นุษรา  โพธิ์พัฒนชัย  ครูหมวดวิชาภาษาไทย 

  ๕.๒๘ นางอรสา  สัจจวงษ์   หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา 
     นายเข่ือนเพชร  คล้อยคล้าย  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา 
     นายวิภาส  หล่อพิมพ์  ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา 
     นางจุฑามาศ  คงหมวก     ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา 
     น.ส. อุมาพร  ซื่อสัตย์   ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา 
     น.ส. จิรญาภา  พรมบุดดี   ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา 

  ๕.๒๙ นางวาณีพร  ธ ารงเวียงผึ้ง  หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
     น.ส. สุภารัตน์  ไชยศรี   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
     นางศิริวรรณ  บุญมีเลี้ยง  ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
     น.ส. ยุพิน  สีสม   ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
     น.ส. วิภาวี  สุฉันทบุตร  ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
     น.ส. อารีรัตน์  ชมภูพันธ์  ครูหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 

  ๕.๓๐ นายสมโภชน์  เกตุกลิ่น   หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     นางกุลธิดา  นาคีสินธุ์   ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     นายมานพ  ทองใบ   ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     นายเอกภพ  จันทรกูล   ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     นายมานิตย์  คงมา   ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     นางทิพวัลย์  เล่งฮ้อ   ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     น.ส. จิณัฐตา  หอมบุบผา  ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
     นางสมถวิล  กุลสอนนาน  ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

  ๕.๓๑ นางรสริน   เอี้ยงผล   หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     นางสมจิตร  วรรณชะนะ  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     นางกรณิการ์  พุทธทิพย์  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     นางภัทรกร  เฟื่องฟู   ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     นางสิริวัฒน์  ทองเลิศ   ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     นางพิมพิกาข์  จันทนะโสตถิ์  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 



๒๙ 

 

     นางเสวีวร  เรืองอินทร์  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร กรรณแก้ว  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     น.ส. ปิ่นมณี  ธรรมโสภินท์กุล  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     น.ส. อรัญญา  ลาดสูงเนิน  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     Mr. Bryan  Eriman Berba  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     Mr. Sonam  Tshering  ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     Mr. Kelzang  Nima   ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
     Mr. Ji   Jincheng  ครูภาษาจีน 
หัวหน้าสาขาวิชา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก  จัดตารางสอนรวมและ
ตารางสอนส่วนบุคคลของสาขาวิชา 
  ๒.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับกา รเรียนการสอน     
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  ๓.  วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา  เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
  ๔.  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เคร่ืองจักร  เครื่องมือของสาขาวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ  และมี
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ๕.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์การเรี ยน
การสอน  การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ  
  ๖.  ติดตามและแนะน าเก่ียวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน  ตลอดจน
แฟูมสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 
  ๗.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
  ๘.  ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อย ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ๙.  ปกครองดูแลบุคลากรในสาขาวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และเสนอ
ความดีความชอบของบุคลากรในสาขาวิชา 
  ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ครู  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชน  และสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 
  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒.  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 



๓๐ 

 

  ๔.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๕.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตาม
ศักยภาพ 
  ๖.  ท านุบ ารุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๗.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๘.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ครูผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้คือ 
  ๑.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๒.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  ๔.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราวมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ 
ปฏิบัติ 

  ๕.๓๒ นายวิโรจน์  สุวรรณรัตน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  นายพงษ์ศักดิ์  ค าเปลว  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  นายสมพงษ์  วงษ์วิไล  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  นายคมสัน  ชะตารุ่ง  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  น.ส. เสาวภา  ครูศิริกุล  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  น.ส. ณัฎฐนันธ์  ปูอมเชียงพิณ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  นายสิทธิศักดิ์  กุลพรม  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ (ปฏิบัติงานในฝุายวิชาการ) 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดท า  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกสาขาวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
  ๒.  จัดท าตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
  ๔.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัด
รายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ  
วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.  จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
  ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 



๓๑ 

 

  ๗.  ประสานงานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการเทียบโอนความรู้  และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต 
  ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
  ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและ
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
  ๑๐. รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานางวิชาการที่มีคุณค่าตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชนท์างการศึกษา 
  ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๒. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๓. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๓๓ น.ส. ปิ่นมณี  ธรรมโสภินท์กุล  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
    นางเสวีวร   เรืองอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. สุมนัสยา  ชวนชิด   ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. ธนัยนันทน์  อินทร์ไทร  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. ชนานาถ  เต็มธนัน   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    นายวสันต์   คูหาคติภพ  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    นายชัยณรงค์  ประดับนาค  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. อรัญญา  ลาดสูงเนิน  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. พรพรรณ  มั่งคั่ง   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. กฤษณา  งามสอาด  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. จิณัฐตา  หอมบุบผา  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
    น.ส. สิรินาถ  อินโอภาส  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
  น.ส. พรอุษา  ฉายชูวงษ์  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
  นางสมถวิล   กุลสอนนาน  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
  น.ส. นิตยา   กะนีจิตร   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 
  ๒.  ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๓.  ด าเนินการเก่ียวกับการโอนผลการเรียน 
  ๔.  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการวิทยาลัย 
เพื่ออนุมัติผลการเรียน 
  ๕.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
  ๖.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
  ๗.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
  ๘.  เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 



๓๒ 

 

  ๙.  ด าเนินการเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
  ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๑. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๒. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๓๔ น.ส. กัลยา   ลูกรักษ์   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
    นายขวัญชัย  ออกฉิม   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
    นายเผชิญ   ค าประดิษฐ์  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 
    น.ส. มาลาตี  แก้วอู ๋   เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 
    นางสมจิตร  วรรณชะนะ  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    นางเสวีวร   เรืองอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    น.ส. อรัญญา  ลาดสูงเนิน  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
  ๒.  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน 
  ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๕. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๓๕ นางพิมพิกาข์  จันทนโสตถิ์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   นายอาคม   จันทร์กระจ่าง  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   นายเทอดธรรม  ปรักมานนท์  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   นายพีระพงษ์  เผือกเหลือง  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   นายคมสัน   ชะตารุ่ง   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   นายธเนศ   พรหมจรรย ์  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   น.ส. วาสนา   ชัยมงคล   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถไปประกอบอาชีพได้ 
  ๒.  จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 
  ๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมี      
การวัดผลและประเมินผล  ควบคุมก ากับดูแล  และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ    
ทวิภาคี 



๓๓ 

 

  ๕.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา 
  ๖. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๗. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๓๖ นายวิโรจน์   กิตติวรปรีดา  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
   นายทวีศักดิ์   โชติรัตนภิรมย์  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
   น.ส. วัลลภา   จิรนิรัติศัย  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
    นายโสพล   บุญศรีสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
   นายดลภัทร   คงคา   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
   นายณัฐดนัย   คงมั่น   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน    
   น.ส. สัญญาณี  เรียมสายยศ  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  วางแผนจัดหา  จัดท า  การให้บริการ  สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการเรียนรู้  
  ๒.  จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา
ค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  ๓.  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
  ๔.  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาทางไกล  การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๕.  รับผิดชอบ  ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์   
ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
  ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๗. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕.๓๗  นายคมสัน  ชะตารุ่ง    หัวหน้างานทวิศึกษา 
    นายนวพล  เกิดสุข    เจ้าหน้าที่งานทวิศึกษา 
    น.ส. กรธนา โพธิ์เต็ง    เจ้าหน้าที่งานทวิศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ 
  ๒.  จัดท าแผนการเรียนรู้และคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  ๓.  วางแผนร่วมกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักง านส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สถานประกอบการและ



๓๔ 

 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนิเทศ ติดตามการเรียน  การฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมก ากับดูแล
และแก้ปัญหาต่าง ๆ  
  ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา 
  ๕.  ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สถานประกอบการ  
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อการจัดการเรียน  การฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา 
  ๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน 
  ๗.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ข้างต้นปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และแบบแผนธรรมเนียมต่าง ๆ ของทางราชการโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่      ๑๕     พฤษภาคม    ๒๕๖๐      เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ   วันที่     ๒๘     เดือน     มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
        (นายเสน่ห์    ศรีวิลัย) 
          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

    
 
 
 
    
 
 


