
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว 
ที ่๒๓๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงช่ัวครำว 
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙ 

...................................................................................  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และ
ประสบผลส าเร็จตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน  และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา   
  อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ  ๔๒, ๔๗  และ  ๔๘  ขอยกเลิกค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว  ที่ ๑๗๒/๒๕๕๙     ลงวันที่  ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙   จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๙  ดังนี้ 
 

๑.  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย  ประกอบด้วย 

  ๑ .๑  นางสาวอนงค์   แสงพรมมา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร               
มีหน้าที่  รับผิดชอบควบคุม  ดูแล  งานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร  งานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัสดุ  งาน
อาคารสถานที ่ งานทะเบียน  และงานประชาสัมพันธ์  
  ๑.๒  นางสาวอนงค์  แสงพรมมา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
มีหน้าที่  รับผิดชอบควบคุม  ดูแล  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  งานครูที่ปรึกษา  งานปกครอง  งานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

  ๑.๓  นางแอนนา  ป่าสนธ์  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ            
มีหน้าที่  รับผิดชอบควบคุม  ดูแล  งานวางแผนและงบประมาณ  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  งานความร่วมมือ  
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ   
  ๑.๔  นางแอนนา  ป่าสนธ์  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่  รับผิดชอบ
ควบคุม  ดูแล  แผนกวิชา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  งานสื่อการเรียนการสอน  และครูผู้สอน 
 

๒. ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร   
 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  มี  ๘  งำน  ดังต่อไปนี้ 
                 /๒.๑  งานบริหารทั่วไป... 
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 ๒.๑  งำนบริหำรงำนทั่วไป   

 ๑.  นางสาวเพลาพิลาส  พนมเทพ   หัวหน้างาน 
 2.  นางมลฑณา  น้ าเย็น    เจ้าหน้าทีง่านเอกสารการพิมพ์ 
 ๓.  นางสาวอรษา   จินดาวงค ์   เจ้าหน้าที่ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๑๔  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 ๒.  จัดท าร่าง หนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับ

ความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเก่ียวกับงาน
เอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

 ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
 ๔.  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ค าชี้แจง  ประกาศให้แก่

บุคลากร  และนักเรียน  นักศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากร  นักเรียน  และนักศึกษา 
 ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๒  งำนบุคลำกร 
 ๑.   นางสาวพุทธชาติ     หามนตรี                   หัวหน้างาน  
 ๒.   นางสาวอรษา   จินดาวงค ์   เจ้าหน้าที่ 

 

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๑๕  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  แนะน า  เผยแพร่  และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๓.  จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๔.  ควบคุม  จัดท าสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากร          
ในสถานศึกษา 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรใน
สถานศึกษา         
                  /๖.  ให้ค าแนะน า... 
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  ๖.  ให้ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก  แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ  เช่น  การขอมี

บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนต าแหน่ง  การขอมีและขอเลื่อนวิทย
ฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  เงินทดแทนและการจัดท าสมุดบันทึกผลงานและคุณ
งามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา     

  ๗.  ด าเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๘.  การจัดสวัสดิการภายในแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
  ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๑๑.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๒.๓  งำนกำรเงิน 
 ๑.  นางณัฐกาญจน์       เพราแก้ว            หัวหน้างาน 

  ๒.  นางสาวพรสิริ   แซ่ว่อง   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 ๓.  นายชนิตร์นันท ์ ค าภา   เจ้าหน้าที ่

  

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๑๖  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ด าเนินการด้าน
การเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าฝากเงิน  การน าเงินส่งคลัง  การถอนเงิน  และการโอนเงินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

 ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 
  ๕.  ให้ค าแนะน า  ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา  เกี่ยวกับการเบิก-จ่าย
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.  จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
/๒.๔  งานการบัญชี... 
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 ๒.๔  งำนกำรบัญชี 
  ๑.  นางสศิธร                 วงษ์จีนเพ็ชร์  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวชุติกาญจน์      สดุแสง  เจ้าหน้าที่ 
 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๑๗  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  จัดท าเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษาตาม

ระบบบัญชีและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  จัดท ารายงานงบการเงิน  และบัญชี  เพ่ือจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน

ก าหนดเวลาตามระเบียบ 
 ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔.  ให้ค าปรึกษา  ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม

ระเบียบ 
 ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๘.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๒.๕  งำนพัสดุ 
  ๑.  นายนิรุตติ์  การภักดี   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวภัทรภรณ ์ แย้มดอกบัว  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 ๓.  นางสาวณัชชามน    ถ้วยชา   เจ้าหน้าที่ 
  ๔.  นางสาวพีรดา ลาดทอง   เจ้าหน้าที่ 
  ๕.  นายสุธารักษ์  เวหาด   พนักงานขับรถ 
  

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๑๘   ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  ควบคุมการเก็บรักษาการ

เบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๒.  จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 

  ๓.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  การบ ารุงรักษาและ
การพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๔.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕.  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๖.  ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

  ๗.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 

    /๘. ประสานงาน... 
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   ๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   ๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๐.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๖  งำนอำคำรสถำนที่ 
   ๑.  นายพรทวี          ผ่องราศรี  หัวหน้างาน 
   ๒.  นายไกรวิชญ์       ทึมหลวง  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

  ๓.  นายณรงค์ฤทธิ์    แหลมแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
  ๔.  นางมลฑณา      น้ าเย็น   นักการภารโรง 
  ๕.  นายพิทักษ์   อุ่นเรือน   นักการภารโรง 

   ๖.  นายสนิท      ทศหัตถ์   นักการภารโรง     
  ๗.  นายภาวัต        อดทนวรโชติ  ยามรักษาความปลอดภัย 
  ๘.  นางสาวชุติกาญจน์  สุดแสง    เจ้าหน้าที่ 
 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๑๙   ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ประสานงานและวางแผนในการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 ๒.  ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้  และ

การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงาน  การ 

รักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
 ๔.  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอ่ืนๆ 
 ๕.  ให้ค าแนะน า  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๖.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม

ระเบียบ 
 ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๘.  จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๙.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                             
 

 ๒.๗  งำนทะเบียน 
  ๑.  นายสมชาย      ขันติเจริญ  หัวหน้างาน 
  ๒.  นายเดชา          ช้างพลาย  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
  ๓.  นางสาวชาลินี     ลาดทอง   เจ้าหน้าที่ 
                /๖.  มีหน้าที่... 
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  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๐   ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน 
 ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่างๆ 
 ๓.  ด าเนินการให้มีการข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  ๔.  ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังก าหนด  การขอพักการเรียน การขอ
คืนสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ๕.  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน  นักศึกษา 
   ๖.  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา  ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน         

การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือ
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 

 ๗.  ประสานกับงานวัดผลประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และต าแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR)  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค  ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บันทึกลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน    

 ๙.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกส าเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๐.  รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ  ของนักเรียน  นักศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน  
เช่นการลาออก  การพักการเรียน  การโอน  ย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  
เป็นต้น 

 ๑๑.  ส่งแบบส ารวจและรายงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานการเรียนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 

 ๑๒.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความ
จ าเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๑๓.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบ 

 ๑๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 ๑๖.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
                  /๒.๘  งานประชาสัมพันธ์...  
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 ๒.๘. งำนประชำสัมพันธ์ 
  ๑.  นางสาวจันทนี        แซ่ภู ่   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายนพรัตน์  อุปวงษา   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

  ๓.  นายไกรวิชญ์  ทึมหลวง  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
  ๔.  นายเดชา  ช้างพลาย  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
   

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๑  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและบุคลกรทั่วไป 
  ๒.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน  และภายนอก
สถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก  สถานีวิทยุและการสื่อสาร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  
  ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอ่ืนๆ 
สื่อมวลชน และประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  ๔.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๖.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓.  ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ  
 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ มี  ๖  งำน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๓.๑  งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
  ๑.  นายสมศักดิ์     วงษ์จีนเพ็ชร์   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายอ านาจ     นพพรพิทักษ์   ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ลูกเสือ) 
  ๓.  นางสาวนริสา   จันทบูรณ์   เจ้าหน้าที ่
   

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๙  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 

      ๒.  ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ  ขึ้นในสถานศึกษา   เช่น องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  

 
 

                     /๓.  จัดกิจกรรม... 
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    ๓.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

    ๔.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน  นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์  

    ๕.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  และนักศึกษาวิชาทหาร 
    ๖.  ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
     ๗.  ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
    ๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    ๙.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
    ๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
    ๑๑.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓.๒  งำนครูที่ปรึกษำ 
          ๑.  นางสาวพรสิริ   แซ่ว่อง  หัวหน้างาน 
          ๒.  นางสาวพุทธชาติ หามนตรี  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
                  ๓.  นางสศิธร  วงษ์จีนเพ็ชร ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

                    ๔.  นางสาวจอมขวัญ ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
          ๕.  นายไกรวิชญ์  ทึมหลวง ผู้ช่วยหัวหน้างาน       
  

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๐  ต่อไปนี้ 
       ๑.  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
       ๒.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดท า  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน   
และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
       ๓.  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

      ๔.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาในการ
ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา   การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  และขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย การลาออก  
การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะน า  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  
การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
 

                   /๕.  ประสาน... 
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      ๕.  ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 

      ๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

 ๓.๓.  งำนปกครอง   
      ๑.  นายอ านาจ  นพพรพิทักษ์  หัวหน้างาน 
      ๒.  นายพรทวี       ผ่องราศร ี  ปกครองแผนกวิชาช่างยนต์  
      ๓.  นายอ านาจ      นพพรพิทักษ์  ปกครองแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
      ๔.  นางสาวกรองแก้ว   ฝ้ายไทย   ปกครองแผนกวิชาการบัญชี 
      ๕.  นางสาวภัทรภรณ์   แย้มดอกบัว  ปกครองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      ๖.  นางสาวนริสา  จันทบูรณ์  เจ้าหน้าที่ 
 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๑  ต่อไปนี้ 
๑.  ปกครองดูแลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามท่ีก าหนดไว้ 

ในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.  ประสานกับครูที่ปรึกษา  แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา 

และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
๓.  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่ 

จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา   
 

๔.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา 
๕.  พิจารณาเสนอระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นใน

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด  ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 
๗.  จัดท าระเบียนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ 

กรณีกระท าความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ 
๘.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 
                  /๙. จัดท าปฏิทิน... 
       
 
   
 



 

-๑๐- 
 

 ๙.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๐.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓.๔.  งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน   
     ๑. นางสาวจอมขวัญ  ศรีสวัสดิ์   หัวหน้างาน 
     ๒. นายพรทวี  ผ่องราศร ี  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๓. นายสมชาย  ขันติเจริญ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๔. นางสาวกรองแก้ว ฝ้ายไทย   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๕. นางสาวเพลาพิลาส  พนมเทพ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน        

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ  ๓๒  ดังต่อไปนี้ 
๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน   

ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
๒. จัดท าคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓. ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
๔. บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพ่ือจัดหางานให้แก่  นักเรียนนักศึกษา 

  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๖. สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
๗. ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส าเร็จ 

การศึกษาโดยติดตามการมีงานท า  การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  และการจัดท ารายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๙.  ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๐.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๓.๕.  งำนสวัสดิกำรนักเรียน  นักศึกษำ 
     ๑.  นายนพรัตน์  อุปวงษา   หัวหน้างาน 
     ๒.  นายไกรวิชญ์    ทึมหลวง  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๓.  นายณรงค์ฤทธิ์   แหลมแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๔.  นางสาวจิราพร  วงศ์พรหม  เจ้าหน้าที่ 
 
 
                      /มีหน้าที่...  
 
 
 
 
 



 

 
-๑๑- 

 
      

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๓  ดังต่อไปนี้ 
     ๑.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ  ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร 
น้ าดื่ม  การท าบัตรประกันสุขภาพ  การท าประกันอุบัติเหตุ  การท าใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิ์ลดค่าโดยสาร
และยานพาหนะต่างๆ  การตรวจสุขภาพประจ าปี  และตรวจสอบสารเสพติด  ของนักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ากับ
การฝึกอบรม 
     ๒.  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพ่ือปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา  
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

    ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน  นักศึกษา  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  และบุคลากรของสถานศึกษา   

    ๔.  ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เก่ียวกับสุขอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและ
โรคภัยร้ายแรงต่างๆ  ทั้งการป้องกันและรักษา 

    ๕. ตรวจสอบติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

    ๖.  จัดโรงอาหาร จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน 
นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 
     ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  
     ๘.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
     ๙.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
     ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓.๖  งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน   
       ๑.  นายนพรัตน์      ใยสามเสน     หัวหน้างาน 

     ๒.  นายภูมศิักดิ์   โคนชัยภูม ิ                      ผูช้่วยหัวหนา้งาน 
     ๓.  นายไกรวิชญ์   ทึมหลวง   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๔.  นายณรงค์ฤทธิ์   แหลมแก้ว   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     ๕.  นางสาวจิราพร    วงศพ์รหม   เจ้าหน้าที่งาน 
 

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๔  ดังต่อไปนี้ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน 
๓. ต ารวจตระวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชด าริอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคลากรทั่วไป เช่น  โครงการ

พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น 
                  /๕.  ด าเนินการ... 
 
 
 



 

 
-๑๒- 

 
๕. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงาน

อ่ืนๆ 
๖. ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการ
ช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ  กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
๘. ด าเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์  

งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
๙. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่

ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชลต่างๆ 
๑๐ .  ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้ เกี่ยวข้องในการ            

ให้ค าแนะน า  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
๑๑.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๒.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔.  ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ มี  ๖  งำน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๔.๑  งำนวำงแผนและงบประมำณ   
      ๑.  นางสาวกรองแก้ว ฝ้ายไทย   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวจารุณี  ตันติกร   เจ้าหน้าที่     
 

        มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๓  ดังต่อไปนี้ 
          ๑.  จัดท าแผน ปฏิบัติการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจ
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         ๒.  จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิด
สอนในสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความพร้อม
และศักยภาพของสถานศึกษา 
         ๓.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
         ๔.  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา ส ารวจ
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 
              /๕.  วิเคราะห์... 
 
 
 
 



 

 
-๑๓- 

 
       ๕.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
        ๖.  จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
       ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         ๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
        ๙.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
        ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔.๒. งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
        ๑. นายณัฐพงษ์  ปรีชานนทกุล      หัวหน้างาน 
        ๒. นางสาวเพลาพิลาส   พนมเทพ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
        ๓. นางสาวจันทนี            แซ่ภู่                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

                 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๓  ดังต่อไปนี้ 
๑.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บ  รักษา  จัดท าและ

บริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ  
ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงาน กับแผนกวิชาและงาน
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

๒.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
        ๓.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืนในส านักงา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจาก
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
      ๔.  ก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
      ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
      ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      ๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
      ๘.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
      ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔.๓  งำนควำมร่วมมือ   
      ๑.  นายไกรวิชญ์        ทึมหลวง  หัวหน้างาน 
      ๒.  นายภูมิศักดิ์        โคนชัยภูมิ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวจารุณี        ตันติกร  เจ้าหน้าที ่
            
 
           /มีหน้าที่... 
 



 

 
 

-๑๔- 
 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๔  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษา 
๒.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๓.  ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๕.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๔.๔  งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
      ๑.  นายสุภร         เตียงกุล   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวดาริณี          สังข์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ 
 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๕  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนา

องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพ 
และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

     ๒.  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ  สอน  การใช้
เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอ่ืนๆ   

     ๓.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพ  รวมทั้งผลงานทาง
วิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั่งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๖.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๔.๕.  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
      ๑.  นายปัญญา      หงสา   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวดาริณี   สังข์สุวรรณ  เจ้าหน้าที ่  

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๖  ดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและ 

หลักเกณฑข์องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่ 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 
 
                /๓.  ประสานงาน... 
 



 

-๑๕- 
 
 

๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล
องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

๔. ประสานงานกับ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการ 
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๖. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๗. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔.๖.  งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ    
      ๑.  นางณัฐกาญจน์  เพราแก้ว  หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสศิธร  วงษ์จีนเพ็ชร์  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
      ๓.  นายเดชา  ช้างพลาย  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
      ๔.  นายณรงค์ฤทธิ์  แหลมแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
      ๕.  นายไกรวิชญ์  ทึมหลวง  ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
      ๖.  นางสาวจารุณี  ตันติกร   เจ้าหน้าที่  
      ๗.  นางสาวดาริณี  สังข์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่  
          

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๒๗  ดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดท า

แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการท าธุรกิจ  ขนาดย่อม  การประกอบอาชีพอิสระเพ่ือสร้าง
รายได้ให้สอดคล้องกับการเรียน การสอน 

๒. วางแผน  ด าเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับงานการค้า  รับจัดท า  รับบริการ  ผลิต
เพ่ือจ าหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ  และกิจกรรมสหกรณ์ 

๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษา  ให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดท าทะเบียนผลิตผล  
และจ าหน่วยผลิตผล 

๔. ก ากับ  ติดตาม  และจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้า  และธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

๕. รวบรวมข้อมูล  สถิติต่างๆ  รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๗. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๘. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

           /๕.  ฝ่ายวิชาการ... 
 



 

 
-๑๖- 

 

๕.  ฝ่ำยวิชำกำร   
 

ฝ่ำยวิชำกำร  มี  ๖  งำน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๕.๑  แผนกวิชำ  
       ๑.  แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์         
       ๑.๑  นายนิรุตติ์    การภักด ี หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 

     ๑.๒  นายสุภร  เตียงกุล  ครู ค.ศ.๑ 
  ๑.๓  นางสาวพุทธชาติ หามนตรี ครูผู้ช่วย 

          ๑.๓  นายสมศักดิ ์  วงษ์จีนเพ็ชร์ พนักงานราชการ 
       ๒.  แผนกวิชาช่างยนต์ 

   ๒.๑  นายปัญญา  หงสา  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
   ๒.๒  นายพรทวี  ผ่องราศรี พนักงานราชการ 
  ๒.๓  นายนพรัตน์ อุปวงษา  ครูพิเศษสอน 

      ๒.๔  นายภูมิศักดิ ์ โคนชัยภูมิ ครูพิเศษสอน 
 ๒.๕  นายไกรวิชญ์   ทึมหลวง ครูพิเศษสอน 

       ๓.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
                ๓.๑  นายสมชาย   ขันติเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

   ๓.๒  นายอ านาจ  นพพรพิทักษ์ พนักงานราชการ 
 ๓.๓  นายณรงค์ฤทธิ์     แหลมแก้ว ครูพิเศษสอน 
 ๓.๔  นายเดชา           ช้างพลาย ครูพิเศษสอน 

      ๔.  แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
                 ๔.๑  นายชัยณรงค์  สุขอ่ิม  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
  ๔.๒  นายนพรัตน์       ใยสามเสน ครูพิเศษสอน  

      ๕. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                 ๕.๑  นายณัฐพงษ ์ ปรีชานนทกุล หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

          ๕.๒  นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ ครูผู้ช่วย 
  ๕.๓  นางสาวจันทนี แซ่ภู่  พนักงานราชการ 
            ๕.๔  นางสาวภัทรภรณ์   แย้มดอกบัว ครูพิเศษสอน 

      ๖. แผนกวิชาการบัญชี 
                ๖.๑  นางสาวกรองแก้ว   ฝ้ายไทย  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
           ๖.๒  นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว ครูผู้ช่วย 
    ๖.๓  นางสศิธร  วงษ์จีนเพ็ชร์ พนักงานราชการ 

      ๖.๔  นางสาวพรสิริ แซ่ว่อง  พนักงานราชการ 
   ๖.๕  นางสาวจอมขวัญ ศรีสวัสดิ์  พนักงานราชการ 
               /มีหน้าที่... 
 
 
 



 

-๑๗- 
 

 

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวชิาเลือก  จัดตารางสอนรวม 

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา          
๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากบั ติดตามการจัดการเรียนสอนสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนการฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

๓. วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

๔. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็น
ปกตแิละมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน   นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์  การใช้อุปกรณ์
การเรียนการสอน  การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ      
      ๖.  ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียน
การสอน 

๗.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
๘.  ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
๙.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
๑๐.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๑.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๒.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 ๕.๒  งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
      ๑.  นายชัยณรงค ์ สุขอ่ิม   หัวหน้างาน 
      ๒.  นายณัฐพงษ ์ ปรีชานนทกุล  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
      ๓.  นายภูมิศักดิ์    โคนชัยภูมิ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
      4.  นางสายฝน     เจริญพร   เจ้าหน้าที ่
  

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๖  ต่อไปนี้ 
๑. จัดท ารวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน  ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
๒.  จัดท าตารางสอน  ตางรางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
๓.  จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 

     ๔.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือจัดรายวิชา และสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  ท้องถิ่น  
สภาพเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

                       /๕.  จัดหา... 
 



 

-๑๘- 
 
 
     ๕.  จัดหา  รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ

การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
     ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 
     ๗.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ  และสะสมหน่วยกิต 
     ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
     ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อ

และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
     ๑๐.  รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์

ทางการศึกษา 
     ๑๑.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
     ๑๒.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

๑๓.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๑๔.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.๓ งำนวัดผลและประเมินผล   
       ๑. นายณรงค์ฤทธิ์       แหลมแก้ว           หัวหน้างาน 
       ๒. นางวิภาดา           โพธิทักษ์  เจ้าหน้าที ่
 

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๗  ต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ

ประเมินผล 
๒. ก ากับ ดูแล การจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการ

วิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน 
๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
๗. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
๘. เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล 

และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
 
              /๙.  ด าเนินการ... 
 
 
 



 

-๑๙- 
 

๙. ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
๑๐.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๑.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๒.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.๔  งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด  
      ๑.  นางสาวภัทรภรณ์  แย้มดอกบัว  หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสายฝน  เจริญพร   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
     

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๘  ดังต่อไปนี้ 
๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน 
๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๕. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.๕  งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี   
                 ๑.  นายภูมิศักดิ์ โคนชัยภูมิ  หัวหน้างาน 
                 ๒.  นางสาวจารุณี ตันติกร  เจ้าหน้าที ่                       

  

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๓๙  ดังต่อไปนี้ 
    ๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบวิชาชีพได้          
    ๒.  จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานวิชาที่จะฝึกอาชีพ 
    ๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
และมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมก ากับดูแล  และแก้ปัญหาต่างๆ 
    ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
    ๕.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน
นักศึกษา 
    ๖.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
    ๗.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
    ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
                   /๕.๖  งานสื่อ... 
 
 



 

 
-๒๐- 

 
 

 ๕.๖  งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน   
      ๑.  นายเดชา       ช้างพลาย  หัวหน้างาน 
      ๒.  นางวิภาดา     โพธิทักษ ์  เจ้าหน้าที ่   

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๔๐  ดังต่อไปนี้ 
๑. วางแผนจัดหา จัดท า การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้บริการใน

การศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

๓. อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล  การ

ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๕. รับผิดชอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

๖. ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบ 

         

       ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ              
มีความวิริยะ  อุตสาหะ  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

         (นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

  
          
 
          
 
 
 
 



 

กัดส ำนักงำน 
 
 
คณะกรรมกำรกำรอำชีพสอยดำว 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย 
นำยเทอดศักดิ์  สรรพศรี 

คณะกรรมการวทิยาลยั 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
 นางสาวอนงค ์ แสงพรมมา 

 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื 

นางแอนนา  ป่าสนธ์  
 

ฝ่ำยพฒันำกจิกำรนกัเรียน นักศึกษำ 
 นางสาวอนงค ์ แสงพรมมา 

ฝ่ำยวชิำกำร 
 นางแอนนา  ป่าสนธ ์ 

 
 งานบริหารงานทัว่ไป 

นางสาวเพลาพิลาศ พนมเทพ 

งานบญัชี 

นางสศิธร  วงษจี์นเพช็ร์ 
 งานพสัดุ 

นายนิรุตต์ิ  การภกัดี 

งานอาคารสถานท่ี 

นายพรทวี  ผอ่งราศรี 

งานการเงิน 

 นางณฐักาญจน์   เพราแกว้ 
 

งานบุคลากร 
 นางสาวพทุธชาด   หามนตรี 

งานทะเบียน 

นายสมชาย  ขนัติเจริญ 

งานประชาสมัพนัธ์ 
นางสาวจนัทนี   แซ่ภู่ 

 

 

 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวกรองแกว้  ฝ้ายไทย 

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
 นายณฐัพงษ ์ ปรีชานนทกุล 

งานความร่วมมือ 
นายไกรวิชญ ์ ทึมหลวง 

งานวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
นายสุภร  เตียงกุล 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายปัญญา   หงสา 

งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 

นางณฐักาญจน์   เพราแกว้ 

งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 
นายสมศกัด์ิ   วงษจี์นเพช็ร์ 

งานครูท่ีปรึกษา 
 นางสาวพรสิริ  แซ่วอ่ง 

งานปกครอง 
นายอ านาจ  นพพรพิทกัษ ์

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

นางสาวจอมขวญั  ศรีสวสัด์ิ 

งานสวสัดิการนกัเรียน นกัศึกษา 
นายนพรัตน์  อุปวงษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 นายนพรัตน์  ใยสามเสน 

- แผนกวิชาช่างยนต–์  นายปัญญา   หงสา 
- แผนกวิชาช่างไฟฟ้าฯ – นายสมชาย  ขนัติเจริญ  

- แผนกวิชาบญัชี – นางสาวกรองแกว้  ฝ้ายไทย  
- แผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ – นายณฐัพงษ ์  ปรีชานนทกุล 
- แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน – นายชยัณรงค ์ สุขอ่ิม  

- แผนกวิชาสามญั-สมัพนัธ์ –  นายนิรุตต์ิ  การภกัดี 

 
ง 
งานพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

นายชยัณรงค ์ สุขอ่ิม 

งานวดัผลและประเมินผล 
นายณรงคฤ์ทธ์ิ  แหลมแกว้ 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางสาวภทัรภรณ์  แยม้ดอกบวั 
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายภูมิศกัด์ิ  โคนชยัภูมิ 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นายเดชา  ชา้งพลาย 



 

 
 
ครูและครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ ๔๔, ๔๕    เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 
     (๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
           (๒)  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     (๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

      (๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
          (๕)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมมือกัน 
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
          (๖)  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          (๗)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          (๘)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒/พนักงานราชการ(ครู)... 
 
 
 
 



 

 
-๒๒- 

 
พนักงานราชการ(ครู) และครูพิเศษสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบข้อ  ๔๖  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติ

วานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ     

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกบการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๒)  จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๖) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


