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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
 ๒. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญ
ของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสาร
การพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
 ๓. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน  และภายนอก
สถานศึกษา 
 ๔. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร 
และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖. ให้บริการเก่ียวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา 
 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒  งานบุคลากร 

๑.๒.๑ นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
     ทำหน้าที่  หัวหน้างานบุคลากร 

1.2.2 นางอรทัย  ซาเสน   ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
๑.๒.3 นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
1.2.4 นางสาวปรานี  ศรีมันตะ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
1.2.5 นางกัลยาณี  บุญสุข  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
1.2.6 นายบัณฑิตย์  เหลาทอง      ตำแหน่ง ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
1.2.7 นางสาววรางคณา  สายใหม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
1.2.8 นางสาวรุ่งอรุณ  ไตรวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร  
1.2.9 นางสาวเยาวเรศ  ทรายแดง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา 
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 ๓. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๖. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทย
ฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและ
คุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๗. การดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓  งานการเงิน 
๑.๓.๑ นางมลีทอง  จารุพงษ์  ตำแหน่ง   ครู คศ.3 

ทำหน้าที่  หัวหน้างานการเงิน 
1.3.2 นางสาวธันยาภักค์  ธนชัยผลฐานิส ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
๑.๓.3 นางสาวพรพิมล  ละเภท  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
  1.3.4 นางสาวสุภาวรรณ  อุน่ชื่น  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 

๑.๓.5 นางสาวจุไรรัตน์  อักโข  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน 
1.3.6 นางธัญชนก  ชาติสง่า  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน 
1.3.7 นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์จำปา ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน 

  1.3.8 นางยุภาพร  ดวงแก้ว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน 
  1.3.9 นางสาวกรวรรณ  สอนตะคุ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้าน
การเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. รับ และเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ                                                                                  

๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๔. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก -จ่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๘. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๔  งานการบัญชี 

  ๑.๔.๑ นางทิพากร  แต้ศิริเวชช์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานการบัญชี 
  ๑.๔.๒ นางสาวณภสัภรณ ์บุตรเงิน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี 
  1.4.3 นางกัลยกร  อมรคำตัน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี 
  1.4.4 นางสาวนชุจานี  กล้าลอด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี 
  1.4.5 นางสาวสมฤทัย  เจริญเชาว์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานการบัญชี 
  1.4.6 นางสาวปาริฉัตร เฟ่ืองฟูคุณธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานการบัญชี 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบ
บัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด 
เวลาตามระเบียบ 
 ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
 ๔. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๕. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จดัทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๘. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5   งานพัสดุ 

  ๑.๕.๑ นายธีรเดช  ทิมา   ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานพัสดุ 
  1.5.2 นายปัญจพร  พฤกษชาติ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

1.5.3 นายเจริญพร  เจตอธกิาร  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

๑.๕.4 นายอิทธิพล  สุขเติม  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

1.5.5 นายทรงศักดิ์  สัตนาโค  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
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1.5.6 นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
  1.5.7 นายประสิทธิ์  ทุมนัน  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

1.5.8 ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย  เนอืงเนตร  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 
  1.5.9 นางนภา เสมอภาค  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 
  1.5.10 นางวิมลพันธ์  พร้อมสุข  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 

1.5.11 นางสาวมนทิรา คำเสน  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 
  1.5.12 นางสาวสุเมธนันท์  แก้วพรม ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 
  1.5.13 นางสาวสุดารัตน์ บุญจอง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 

1.5.14 นางสาวธิดารัตน์ แสนสม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ 
1.5.15 นายสุดใจ  พรมดงมัน  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
1.5.16 นายวิมล  แว่นแคว้น  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
15.17 นายอนุวัฒน์ พันธุ์ลัดดา   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดหา การซื ้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา          
การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๒. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
 ๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการ
พัสดุต่าง ๆ ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๔. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๕. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
 ๖. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 ๗.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ 
 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๐. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๖  งานอาคารสถานที่ 

  ๑.๖.๑ นายวันชัย  นิยมวงศ ์  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
  ๑.๖.2 นายอินทรายุธ  เชสูงเนิน  ตำแหน่ง  ครู คศ.๒ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๑.๖.3 นายปิยรัตน์  คันธจันทร์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๑.๖.4 นายเอกฉัตร   พลรัตน์  ตำแหน่ง  คร ูคศ.1  
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
                                                                                  /1.6.5 นายชารินทร์... 
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๑.๖.5 นายชารินทร์  ลาฤทธิ์  ตำแหน่ง  คร ูคศ.1  
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

  1.6.6 นายสุนันท์  อินทร์งาม  ตำแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่า 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๑.๖.7 นายประสิทธิ์  ทุมนัน  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
  1.6.8 นายธานินทร์  สันตะวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
  1.6.9 นายพงษ์ธนวุฒิ  ใจกลา้  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

1.6.10 นายภาสกร จวนสาง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโยธา 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

1.6.11 นายวีระชัย  คำมา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่  
  1.6.12 นายละพล  ดำพะธิก  ตำแหน่ง  พนักงานพัสดุ  ส.3 
  1.6.13 นายบรรเจิด  กัญญาพันธ์  ตำแหน่ง  ช่างไม้  2 

1.6.14 นายอนันต์  ละบาป  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.15 นายคามิน  นนทการ  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.16 นายสุนทร  นามวงศ์  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.17 นายอุทร  นะที   ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.18 นายสมคิด  แผ่นทอง  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.19 นายสมศักดิ์  ภาษี  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.20 นายพงษา  แสวงบุญ  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.21 นายทองทิบ  หัวดอน  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
  1.6.22 นางกัณหา  เจริญนิตย์  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 

1.6.23 นางหนูจร  สิงห์เสน  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
1.6.24 นางอรทัย  บุญยะราช  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 

  1.6.25 นางจันจิรา  ดาผา  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
  1.6.26 นางรำไพ  แว่นแคว้น  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
  1.6.27 นางอุลัยวรรณ์  บุญสมยา  ตำแหน่ง   แม่บ้าน                                                      
  1.6.28 นางสาวรัตนา  ครั่งพิบูลย์  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
  1.6.29 นางวิภา  จันทะวารรีย์  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
  1.6.30 นางอมรา  ศรีเมือง  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 

1.6.31 นางสาวหนูนิตย์  โมลาศรี  ตำแหน่ง   แม่บ้าน 
1.6.32 นางสาวศิรินธร  บุญธรรม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาคารสถานที่ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอ

ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                        /3. ควบคุมดูแล... 
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๓. ควบคุมด ูแล ปร ับปร ุง ซ ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุร ักษ์พล ังงาน การรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 

๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัย และภัยอื่น ๆ 
๕. ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ 
๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
๙. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๑.๗  งานทะเบียน 
  ๑.๗.๑ นายสวัสดิ์  ธงไชย   ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานทะเบียน 
  ๑.๗.๒ นายชนินทร์  พบลาภ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
  1.7.3 นายชวินทร์  พลหาญ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
  1.7.4 นายนราวัฒน์  เขียวอ่อน  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
  1.7.5 นางสาวสิริลักษณ์  รักสกุล  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
  1.7.6 นางสาวพัชรา  สุภาวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาฟ้ากำลัง 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
  1.7.7 นางชรินทร์รัตน์  กุลสริิธนาชล ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน 
  1.7.8 นางนฤมล  จินะปัญญา  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน 

1.7.9 นางสาวอภิกษณาน์  พรมกลัดพะเนาว์  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน 
  1.7.10 นางสาววาสนา กิ่งสกุล  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
 ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ 
 ๓. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๔. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืน
สภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๕. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา 
 ๖. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพ
การเป็นนักเรียนนักศึกษา เพื่อนำเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ /หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามควรแต่กรณ ี
 ๗. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ ตำแหน่ง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                   /8. รับผลการประเมิน... 
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 ๘. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียน
แสดงผลการเรียน 
 ๙. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น      
การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ฯลฯ 
 ๑๑. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จ
การศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
 ๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่
เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตาม
ระเบียบ 
 ๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.๘   งานประชาสัมพันธ์ 

  ๑.๘.๑ นายเกียรติพล บุญหล่อ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
  1.8.2.นางศิรินณา  ดอนชัย  ตำแหน่ง ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  18.3 นางสาวปรานี   ศรีมันตะ  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.4 นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.5 นายณราวิตญ์  มีด ี  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.6 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์  พละศักดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.7 นางขนิษฐา  ดาโรจน ์  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.8 นายชารินทร์  ลาฤทธิ์      ตำแหน่ง ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.9 นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
  1.8.10 นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
   1.8.11 นางสาวนฤมล  ดวงชาทม ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 
                                                                       /1.8.12 นางสาวเสาวรส... 
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1.8.12 นางสาวเสาวรส  แซ่แดง  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์   

1.8.13 นายพงษ์ศักดิ์  พร้อมสุข  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์ 
1.8.14 นายบัญชา  หาแก้ว  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์ 
1.8.15 นางสาวอรอนงค์ โพธิ์พรหม ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี ่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื ่น ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 ๒. รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ สื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  
เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ   ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ  
สถานศึกษาอ่ืน ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 ๔. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑.9   ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (CEC)   

  ๑.9.๑ นายประดิษฐ์  เทศาราช  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างาน ศูนย์พัฒนาอาชีพ (CEC)ฯ 
  1.9.2 นางสาวปวรวรรณ  นามขุนทอง ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
       ทำหน้าที ่ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์พัฒนาอาชีพ (CEC)ฯ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานบุคคลต่าง ๆ  
 2.  ปฏิบัติงานต่าง ๆ การติดต่อนัดหมาย การจัดงานรับรอง และงานพิธีต่าง ๆ  
 3.  การเตรียมเรื่อง เตรียมเอกสารและเตรียมการสำหรับการประชุม การจดบันทึก และการเรียบ
เรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม รวมทั้ง
ผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 
 4.  ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจที่สำคัญหรือภารกิจที่เร่งด่วนต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
 5.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม การจัดงานต่าง ๆ การบริหารงาน การติดต่อ ประสานงาน การ
ร่วมดำเนินการในหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และ
บัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ การแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวามข้อมูลสถิติ งานสัญญา 
งานติดต่อสื่อสาร หรืองานเก่ียวกับทางวิทยุสื่อสาร โดยปฏิบัติงานตามขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติได้ เป็นต้น 
 6.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึก
ข้อมูลลงในสื่อ บันทึกทางคอมพิวเตอร์ หรือที่มีลักษระการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล การแก้ไขบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การรายงานข้อมูล เป็นต้น 
 7.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดทำข้อมูลทางสถิติ และ
นำเสนอผลข้อมูลสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.  ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ      
ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                          /9. ปฏิบัติงาน... 
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 9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ๒.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 นางราตรี  สะดีวงศ์    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย อันดับ คศ.๓ 
ทำหน้าที่  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๒.1 งานแผนงานและงบประมาณ 

  2.1.1 นางอรทัย  ซาเสน   ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

  2.1.2 นายนราวัฒน์  เขียวอ่อน  ตำแหน่ง   ครู คศ.1    
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  2.1.3 นายรณฤทธิ์  อมรสิน  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
  2.1.4 นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  2.1.5 นายณัฐพล  เทพมา  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
       หน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
  2.1.6 นายอิทธิพล  นราชัย  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  2.1.7 นายวันชัย  ศุภธีรารักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่า 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  2.1.8 นางสาวเจนจริา  สบายใจ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานแผนงานและงบประมาณ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและ
ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๒. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา แผนกวิชาที่เปิด
สอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความ
พร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 
 ๓. การตรวจและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 
 ๔. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจ
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
                                                                                            /5. วิเคราะห์... 
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 ๕. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
 ๖. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ  
และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

  ๒.2.1 นายอิทธิพล  สุขเติม  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  2.2.2 นายสวัสดิ์  ธงไชย   ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2.2.3 นายชนินทร์  พบลาภ  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  2.2.4 นายชวินทร์  พลหาญ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  ๒.2.5 นายณัฐพล  เทพมา  ตำแหน่ง  คร ูคศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2.2.6 นายวันชัย  ศุภธีรารักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่า 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  2.2.7 นายมโนเชาว์  สุขใจ  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  2.2.8 นายเอกพล  ภูอาจ   ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
                                                                                                
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ  
และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร  
งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกั บแผนก
วิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ 
 ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล
จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ๔. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
                                                                                                  /8. ดูแล... 
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 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.3 งานความร่วมมือ 

  ๒.3.๑ ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ หัวหน้างานความร่วมมือ 
  2.3.2 นายเอกฉัตร  พลรัตน์  ตำแหน่ง ครู คศ.1 

     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
2.3.3 นายประสิทธิ์  ทุมนัน  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
2.3.4 นายพงษ์ธนวุฒิ  ใจกลา้  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
2.3.5 นายเจนวิทย์  ศรีพิมพ์  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
2.3.6 นางสาวสุวรีย์  โสวะภาสน์  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานความร่วมมือ 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
 ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  ๒.4.๑ นายอาคม  ปาสีโล   ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

  ๒.4.2 นายพรศักดิ์  บุญพา  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  ๒.4.3 นายนิสิต  ตันติวัฒนไพศาล  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  ๒.4.4 นายอิทธิวัฒน์  ไทยแท้  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  2.4.5 นายนรา  เดชะคำภู  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

2.4.6 นายสรุพงษ์  สามแก้ว  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

                                                                               /2.4.7 นายสภุภณ... 
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2.4.7 นายสภุภณ  สวาสดิพันธ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

2.4.8 นางสาวสมัยพร กำลังงาม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน นกัเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
 ๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.5  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.1 นางทิพวรรณ  สายพิณ  ตำแหน่ง ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.2 นายวิทยา  กองตระกูลดี  ตำแหน่ง ครู คศ.4 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.3 นางศิรินณา  ดอนชัย  ตำแหน่ง ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.4 นางอรทัย  ซาเสน   ตำแหน่ง ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.5 ว่าที่ ร.ต.คมกริช  สายพิณ  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.6 นายปราโมทย์  สายภา  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.7 นายนราวิตญ์  มีดี   ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.8 นายณัฐวัฒน ์ ฤทธิมนตรี  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.9 นางมนัสนันท์  ไทยแท้  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.10 นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.11 นายศักรินทร์  ไชยปัญญา  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

                                                                      /2.5.12 นางเบญญาดา... 
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2.5.12 นางเบญญาดา  อ่อนน้อม  ตำแหน่ง ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.13 นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.14 นายชวินทร์  พลหาญ  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.15 นางสาวธิดารัตน์  บญุดล  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.16 นางสาวพิมพ์อธิชา  จันทร์สุตะ ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.5.17 นางสาวปรานี ศรีมันตะ ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.5.18 นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.19 นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.20 นางสุภัดสา  ศิริชนะ  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.21 นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.22 นายอภิสิทธิ์  พรมดอน  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.23 นายณภัทร  พรกิตติกมล  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.24 นายจตุรงค์  อ่อนสาร  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                                           

  2.5.25 นายโชคชัย  สายสะอาด  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2.5.26 นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.27 นายสุรพงศ์  กันตะบุตร  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างอากาศ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.28 นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  2.5.29 นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  2.5.30 นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  2.5.31 นางสาวนาวยา ช่องวารินทร์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                                                                                             /2. วางแผน... 
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 ๒. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  แผนกวิชา และงานต่าง ๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  
บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายการศึกษา 
 ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)     
ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.6  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 

  ๒.๖.๑ นางสภุาพร  ไชยชนะ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานส่งเสรมิผลติผลการค้าและประกอบธุรกิจ  

  2.6.2 นางมนัสนันท์  ไทยแท้  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  ๒.๖.3 นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  2.6.4 นางขนิษฐา  ดาโรจน ์  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  2.6.5 นางกัลยกร  อมรคำตัน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  2.6.6 นางสาวนชุจานี  กล้าลอด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  2.6.7 นายเจษฎาภรณ์  ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  2.6.8 นายกร  วนะรมย์   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 
ทำหน้าที่   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

  2.6.9 นางสริณญา  โคตรสำราญ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำ
แผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือ
สร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 ๒. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า  รับจัดทำ รับบริการ  
รับจ้าง  ผลิตเพ่ือจำหน่าย  การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์ 
 ๓. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดทำทะเบียนผลิตผล และ
จำหน่ายผลิตผล 
                                                                                                     /4. กำกับ... 
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 ๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที ่อยู ่ใน         
ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน 
 ๕. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

  นายไวพจน์  ศรีธัญ   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  อันดับ คศ.๓ 
      ทำหน้าที่  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน สวัสดิการการศึกษานักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

  3.1.1 นายเจริญพร  เจตอธกิาร  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

3.1.2 นายโชคชัย  แสนโท  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.3 นายตฤณ แสนลา   ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

  3.1.4 นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

  3.1.5 นายณราวิตญ์  มีด ี  ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  

3.1.6 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.7 นางสาวธันยาภักค์  ธนชัยผลฐานิส ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

  3.1.8 นายสถิระ  กาญจันดา  ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

  3.1.9 นายชารินทร์  ลาฤทธิ์  ตำแหน่ง คร ูคศ.1 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.10 นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม  ตำแหน่ง คร ูคศ.1 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

                                                                                /3.1.11 นายคุณากร... 
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3.1.11 นายคุณากร  ผ่านสำแดง  ตำแหน่ง  พนักงานราชการบริหารงานทั่วไป(ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.12 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด  ตำแหน่ง  พนักงานราชการบริหารงานทั่วไป(ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.13 นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา ตำแหน่ง  พนักงานราชการบริหารงานทั่วไป(ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.14 นางสาวสิริลักษณ์  รักสกุล ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.15 นายอนุชิต  มุงคุณการ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.16 นายสรรพสิทธิ์  ละออเอ่ียม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  

  3.1.17 นายธราดล  สโุยธา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.18 นายพงศ์พิสิฐ  ตันติเศรษฐ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.19 นายวีระชัย  คำมา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างโลหะการ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.20 นายโชคชัย  สายสะอาด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างโลหะการ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.21 นายศตวรรษ  วารินทร์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างโลหะการ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  3.1.22 นางสาวพัชรา สุภาวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.23 นายเจนวิทย์  ศรีพิมพ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.24 นายสุขวิทย์   จันทวารี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.25 นายสุรชาติ  วชิาชัย  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.26 นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.27 นายอนุสรณ์  จารุกมูล  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.28 นายเจษฎาภรณ์  ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.29 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.30 นายวิทยา  เจริญทัศน์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
                                                                      /3.1.31 นางสาววิรุฬพรรณ... 
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3.1.31 นางสาววิรุฬพรรณ  บุญรมย์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างโยธา 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.1.32 นายกร  วนะรมย์   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.33 นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.34 นางสาวนุชจานี  กลา้ลอด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึก  
3.1.35 นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.36 นางกัลยกร  อมรคำตัน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.37 นางสาวภัทรวริน  บญุทา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.38 นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.39 นายสมปอง  เพ่ิมพูล  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.40 นายสุรพงศ์  กันตะบุตร  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างอากาศยาน 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.41 นางสาวนฤมล  ดวงชาทม  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.42 นายธานินทร์  สันตะวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.43 นางสาวปาริฉัตร  หารคำอุ้ย ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.44 นางพนมพร  ถนอมพันธ์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3.1.45 นายศักรนันทน์ สำเภา  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
 ๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์กรเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  
องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.)องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 ๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้
เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาการ และตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
                                                                                        /5. ควบคุมดูแล...  
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 ๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  และนักศึกษาวิชาทหาร 
 ๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
 ๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๙. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒  งานครูที่ปรึกษา  

  ๓.๒.๑ นางสาวพิมพ์อธิชา  จันทร์สุตะ ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
  ๓.๒.2 นางศริินณา  ดอนชัย  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

๓.๒.3 นางสาวทิพยดา  สาระชาติ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา                                 

๓.๒.4 นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์ ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

๓.๒.5 นางสาวปรานี  ศรีมันตะ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

๓.๒.6 นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

๓.๒.7 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์  พละศักดิ์ ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.8 นายณัฐวัฒน ์ ฤทธิมนตรี  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.9 นางมนัสนันท์  ไทยแท้  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.10 นายชาญวิทย์  กอแก้ว  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา                                        
๓.๒.11 นายชารินทร์  ลาฤทธิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.12 นายณัฐพล  เทพมา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.13 นายบัณฑิตย์  เหลาทอง  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.14 นางกัลยาณี  บุญสุข  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
                                                                          /3.2.15 นางสรัญญา... 
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๓.๒.15 นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ์ ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
๓.๒.16 นายชัยวัฒน ์ เหล่าบุตรสา ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

  3.2.17 นายพิริยะ  ข่ายกระโทก  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.18 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย  เนืองเนตร ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.19 นายกร  วนะรมย์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.20 นายสุภภณ  สวาสดพัินธ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.21 นางสาวพัชรา  สุภาวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.22 นางสาวภัทรวริน  บญุทา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.23 นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.24 นางสาววรางคณา  สายใหม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.25 นางสาวรุ่งอรุณ  ไตรวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.26 นายธานินทร์  สันตะวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.27 นางสาวดวงกมล  สรุิยงค์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.28 นางสาวปาริฉัตร  หารคำอุ้ย ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.29 นางสาวกฤติกา  แตงโสภา ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

3.2.30 นางสาววรินทร์ภรณ ์ สวาทชาติ ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานครูที่ปรึกษา                                        
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
 ๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๔. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการรายวิชาในการลงทะเบียน
เรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพ่ิม และการขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก   
                                                                                                                 /การขอผ่อนผัน... 
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การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  
การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา 
 ๕. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้
เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 
 ๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอ
ฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๗. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเตรียมเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา  
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๓  งานปกครอง 

  ๓.๓.๑ นายยศสรัล  แสงสาย  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานปกครอง 
  3.3.2 นางสาวธิดารัตน์  บุญดล  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

3.3.3 นายประดิษฐ์  เทศาราช    ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

3.3.4 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด    ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

3.3.5 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย  เนืองเนตร ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

3.3.6 นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

3.3.7 นายวีระพล  นันตะเสน                ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.8 นายวิสันต์  ขาววงศ ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องมือกล 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.9  นายสุรชาติ  วชิาชัย    ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.10 นายณัฐพล  สุนทร   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.11 นายพงษ์ธนวุฒิ  ใจกล้า   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.12 นายสมปอง  เพ่ิมพูล    ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.13 นายพงษ์ธวัช  พวงศรี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
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3.3.14 นายกายสิทธิ์  นามลาด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

3.3.15 นายธนาคาร  กอมณี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.16 นางกัลยกร  อมรคำตัน     ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.17 นายอิทธิพล  นราชัย  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานปกครอง 
3.3.18 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  เจริญทัศน์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานปกครอง 
3.3.19 นายสัญชัย  สุขเกษม                 ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.20 นายธานินทร์  สันตะวงษ์            ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
3.3.21 นายอนุสรณ์  จารุกมูล            ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
  3.3.22 นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 

ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
  3.3.23 นางสาวธนพร  บรรลือหาญ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานปกครอง 

 
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบต่อไปนี้ 

 ๑. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย  ข้อบังคับตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ประสานกับครูที ่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา        
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
 ๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่       
จากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 
 ๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพ่ือพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 ๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 ๖. ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา 
 ๗. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที ่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ       
กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย  ข้อบังคับ 
 ๘. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 ๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น                                                                                             
 ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                             /3.4 งานแนะแนว... 
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๓.๔  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

  ๓.๔.๑ นายณัฐวัฒน ์ ฤทธิมนตรี  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.4.2 นางดาราวรรณ  รอดสิน  ตำแหน่ง ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.4.3 นายปราโมทย์  สายภา  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.4.4 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์  พละศักดิ์ ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  3.4.5 นางสาวพิมพ์อธิชา  จันทร์สุตะ ตำแหน่ง ครู คศ.2 

     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.4.6 นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร ตำแหน่ง คร ูคศ.2 

    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.5.7 นางสภุัดสา  ศิริชนะ  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
3.5.8 นายพงศ์พิสิฐ  ตันติเศรษฐ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.9 นายกร  วนารมย์   ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาก่อสร้าง - สถาปัตยกรรม 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.10 นายธานินทร์  สันตะวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.11 นางสาววรางคณา  สายใหม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.12 นางสาวรุ่งอรุณ  ไตรวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.13 นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.14 นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  3.5.15 นางสาวนฤมล  ดวงชาทม  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

3.5.16 นางสาวปนิตา  โพธิ์ทอง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
  3.4.17 นายธีรนัย  กอแก้ว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
ความประพฤต ิระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
 ๒. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 ๔. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม 
 ๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา      
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                                                                                                  /6. สร้างระบบ... 
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 ๖. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายในและนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 ๗. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดย
ติดตามการมีงานทำ  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๐. จัดทำปฏิทนิการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๕  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

  ๓.๕.๑ นางสาวสุภัดสา  ศิริชนะ  ตำแหน่ง  ครู  คศ.1 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.2 นางสาวสุวรรณา  โกศัลวัฒน์ ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.3 นายชนินทร์  พบลาภ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.4 นางสาวธิดารัตน์  บุญดล  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.5 นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.6 นายพิริยะ  ข่ายกระโทก  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  ๓.๕.7 นางสาววรางคณา  สายใหม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  ๓.5.8 นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.9 นางสาวศิริภรณ์  สิงหค์ง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.5.10 นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.11 นายสัญชัย  สุขเกษม  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.5.12 นางสาวสิริลักษณ์  รักสกุล ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.13 นางสาวพัชรา  สุภาวงษ ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.14 นายวีระชัย  คำมา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.15 นายสมปอง  เพ่ิมพูล  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  
                                                                             /3.5.16 นายสุรชาติ... 
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3.5.16 นายสุรชาติ  วชิาชัย  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

3.5.17 นางสาวภัทรวริน  บญุทา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
  3.5.18 นางสาวประภาเพ็ญ  ดิศแพทย์ ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร     
น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและ
ยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื ่อการปฐมพยาบาลและการให้บริการทางสุขภาพแก่นักเรียน
นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม
และบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๔. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและ
โรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา 
 ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 ๖. จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 
 ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๖  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

๓.๖.๑ นายอภิสิทธิ์  โคนพันธ์  ตำแหน่ง   ครู คศ.1 
 ทำหน้าที่  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.2 นายเอกพร วรรณประภา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.3 นายเผด็จศึก  แสนุวงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.4 นายบัณฑิตย์  เหลาทอง  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.5 นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.6 นายสุนทร  ดอนชัย  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

                                                                          /3.6.7 นางสาวธิดารัตน์... 



26 
 

3.6.7 นางสาวธิดารัตน์  บุญดล  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.8 นายชวินทร์  พลหาญ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.9 นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.10 นางสาวเบญญาดา  อ่อนน้อม ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.11 นายอภิสิทธิ์  พรมดอน  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

  3.6.12 นายวสันต์  สุดหา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.13 นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.14 นายวันชัย  นิยมวงศ ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.15 นายคุณากร  ผ่านสำแดง  ตำแหน่ง   พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
 ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.16 นายประสิทธิ์  ทุมนัน  ตำแหน่ง   พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุม 

3.6.17 นายพิริยะ  ข่ายกระโทก  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  
      ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  

3.6.18 นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.19 นายภัทรพนธ์  ไชยคำภาวีราธัช ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.20 นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.21 นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี  
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.22 นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี  
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.23 นายสมบัติ  แนวจำปา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.24 นายวีระพล  นันตะเสน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.25 นายถาวร  สีถาการ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.26 นายนรา  เดชะคำภู  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

                                                                                                     /3.6.27 นายอนุชิต... 
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3.6.27 นายอนุชิต  มุงคุณการ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.29 นายรัฐฉัตร  จันทป  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.30 นางสาวไพลิน  แนวจำปา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.31 นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.32 นายวีระพงศ์  รองทอง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.33 นางสาวจิรภา  เลือกนารี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.34 นายสรรพสิทธิ์  ละออเอ่ียม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.35 นายอิทธิพล  บุดดีคำ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.36 นายปฏิพาน  เสระทอง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.37 นายอดิศักดิ์  แหวนวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.38 นายวีระชัย  คำมา  ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาโลหะการ 
     ทำหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

3.6.39 นางสาวนัทธ์ชนัน  ช่องวารินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ดำเนินโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปเช่น โครงการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น 
 ๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่นและหน่วยงาน 
 ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการใช้บริการที ่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น  
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการ
ช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพ่ือการมีงานทำและประกอบอาชีพ 
 ๗. ดำเนินการประสานงานป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์      
งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
                                                                                                  /8. ส่งเสริม... 
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 ๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชน 
 ๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  
ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ฝ่ายวิชาการ 

 นายสุวิชา  มั่นยืน   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  อันดับ คศ.3 
    ทำหน้าที่  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทย
บริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๔.๑  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

           ๔.๑.๑  นายอิทธิวัฒน์  ไทยแท้   ตำแหน่ง  ครู  คศ.3 
ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

  ๔.๑.๒  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
๔.๑.๒.1 นางมนัสนันท์  ไทยแท้  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

ทำหน้าที่  หัวหน้าหมวดวิชาวทิยาศาสตร์ 
   ๔.๑.๒.2 นางทิพวรรณ  สายพิณ  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
   4.1.2.3 นายอิทธิวัฒน์  ไทยแท้  ตำแหน่ง  ครู  คศ.3 

4.1.2.4 นางอรทัย  ซาเสน  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
4.1.2.5 นางสาวพิมพ์อธิชา  จันทร์สุตะ ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
4.1.2.6 นายชารินทร์  ลาฤทธิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
๔.๑.๒.7 นายธานินทร์  สันตะวงษ์   ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
๔.๑.๒.8 นางสาววรางคณา  สายใหม   ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

๔.๑.๓  หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
๔.1.๓.1  นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่ หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวิชาสามญัสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 

4.๑.๓.2  นางพนิดา  องค์สวัสดิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
๔.๑.๓.3  นายภัทรศักดิ์  ภัทรธรรมพิบูล    ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

   4.1.3.4  นายปราโมทย์  สายภา  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
๔.๑.๓.5 นางสาวรุ่งอรุณ   ไตรวงษ์    ตำแหน่ง ครหูมวดวิชาคณิตศาสตร์ 

  ๔.๑.๔   หมวดวิชาภาษาไทย 
   ๔.๑.๔.1  นายณราวิตญ์  มีด ี  ตำแหน่ง  ครู คศ.๒ 
        หน้าที่ หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

                                                                    /4.1.4.2 นางขนิษฐา... 
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4.1.4.2  นางขนิษฐา  ดาโรจน์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
   4.1.4.3  นายเกียรติพล  บุญหล่อ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
   4.1.4.4  นางสาวเสาวรส  แซ่แดง  ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาภาษาไทย 

๔.๑.๕   หมวดวิชาสังคม 
   ๔.๑.๕.๑ นายณัฐวัฒน์  ฤทธมินตรี   ตำแหน่ง  ครู คศ.๒ 
        ทำหน้าที่ หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา 
   ๔.๑.๕.2 นางดาราวรรณ  รอดสิน  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
   4.1.5.3 นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาสังคมศึกษา 
   ๔.๑.๕.4 นางสาวชนิศกาญจน์  ธรรมวัต ิ ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาสังคมศึกษา 
   4.1.5.5 นางสาวนฤมล  ดวงชาทม ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาสังคมศึกษา 
  ๔.๑.๖  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 
   ๔.๑.๖.1  นางศิรินณา  ดอนชัย  ตำแหน่ง  ครู  คศ.๓ 
        ทำหน้าที่ หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ  
   ๔.๑.๖.2  นางสาวทิพยดา  สาระชาติ ตำแหน่ง  ครู  คศ.๒ 
        ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

   4.1.6.3  นางสาวปรานี  ศรมีันตะ  ตำแหน่ง  ครู  คศ.๒ 
   4.1.6.4  นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์  ตำแหน่ง  ครู  คศ.2      
   4.1.6.5  ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์  พละศักดิ์ ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 
   4.1.6.6  นางสาวรัญยารัตน์  สิงห์คำ ตำแหน่ง  ครู  คศ.1 

4.1.6.7  นางสาวดุษฎีพร ดวงศรี  ตำแหน่ง   ครู  คศ.1 
   ๔.๑.๖.8  นางสรัญญา  งานสมัพันธฤทธิ์ ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
   ๔.๑.๖.9  นางสาวดวงกมล  สุริยงค์ ตำแหน่ง  ครหูมวดภาษาต่างประเทศ 
   ๔.๑.๖.10  นางสาวกฤติกา  แตงโสภา ตำแหน่ง  ครหูมวดภาษาต่างประเทศ 
   ๔.๑.๖.11  นางสาวปาริฉัตร  หารคำอุ้ย ตำแหน่ง  ครหูมวดภาษาต่างประเทศ                    

๔.๑.๗  หมวดวิชาพลานามัย 
๔.๑.๗.1 นางสุภัดสา  ศิริชนะ  ตำแหน่ง  ครู  คศ.1 

ทำหน้าที่  หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย 
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายพัฒนาฯ 

   ๔.๑.๗.2 นายสัญชัย  สุขเกษม  ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาพลานามัย 
๔.๑.7.3 นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง  ตำแหน่ง  ครหูมวดวิชาพลานามัย 
 

 ๔.๒  แผนกวิชาเครื่องกล 
  ๔.๒.๑  นายกตนนท์  นาทัน  ตำแหน่ง ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล  

๔.๒.2 นายจตุรงค์  อ่อนสาร  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
ทำหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4.2.3  ส.อ.เดชศรี  พนมเขต  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวิชาเครื่องกล  ฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียนนักศึกษา 

4.2.4  นายกิตติพงศ์  จันทร์งาม  ตำแหน่ง ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
4.2.5  นายวสันต์  สุดหา   ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล  ฝ่ายวิชาการ 
                                         /4.2.6 นายอนุชิต... 
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4.2.6  นายอนุชิต  ศรีสมบูรณ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
4.2.7 นายอาคม  ปาสีโล  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

  ๔.๒.8  นายวันชัย  นิยมวงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
  4.2.9   นายอินทรายุธ เชสูงเนิน ตำแหน่ง  ครู คศ.๒   
  4.2.10 นายธีรเดช  ทิมา   ตำแหน่ง  ครู คศ.๒ 

4.2.11 นายอภิสิทธิ์  โคนพันธ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
4.2.12 สิบเอก เดชศรี  พนมเขต  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

  4.2.13 นายสุนันท์  อินทร์งาม  ตำแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่า  
  4.2.14 นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  
  4.2.15 นายถาวร  สีถาการ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.16 นายนรา   เดชะคำภู  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.17 นายสมบัติ  แนวจำปา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.18 นายวีระพล  นันตะเสน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.19 นายอนุชิต  มุงคุณการ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล  
  4.2.20 นายรัฐฉัตร  จันทป  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.21 นางสาวไพลิน  แนวจำปา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.22 นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.23 นายวีระพงศ์  รองทอง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.24 นางสาวจิรภา  เลือกนารี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.25 นายสรรพสิทธิ์  ละออเอ่ียม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.26 นายอิทธิพล  บุดดีคำ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.27 นายปฏิพาน  เสระทอง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.28 ว่าที่ ร.ต. วิรัตน์ สว่างศักดิ์ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 

4.2.29 นายฐิติกร  ยืนยั่ง  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.30 นายทินกร  พาหา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.31 นายสานิต  อัคชาติ  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
  4.2.32 นายพิศาล  นันทะสาร  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 

๔.๓ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 

  ๔.๓.๑ นายบัณฑิตย์  เหลาทอง  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

4.๓.2 นายศักรินทร์  ไชยปัญญา  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4.3.3 นางกัลยาณี  บุญสุข  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
       ฝ่ายวิชาการ 

4.3.4 นายพงษ์ศักดิ์  สีลาคม  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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4.3.5 นายตฤณ  แสนลา   ตำแหน่ง ครู คศ.2 
 ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  4.3.6 นายอนุพันธ์  จารุพงษ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.3.7 นายสถิตย์  เทศาราช  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.3.8 นายชนะ  สุทธิประภา  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.3.9 นายณรงค์  สุรินทร์  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.3.10 นายเชาวลิต  บุญมา  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

4.3.11 นายพิริยะ  ข่ายกระโทก  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
  4.3.12 นายวิสันต์  ขาววงศ์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
  4.3.13 นายธีรภัทร์  มณีวงษ์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
  4.3.14 นายธราดล  สโุยธา  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
  4.3.15 นายพงศ์พิสิฐ  ตันติเศรษฐ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  

๔.๔  แผนกวิชาโลหะการ 
  ๔.๔.๑ นายเอกพร  วรรณประภา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ 
  ๔.๔.2 นายวิทยา  กองตระกูลดี  ตำแหน่ง  ครู คศ.4 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  ๔.๔.3 นายปัญญา  จินดามาตย์  ตำแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่า 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ ฝ่ายวิชาการ 
  ๔.๔.4 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวิชาโลหะการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

  4.4.5  นายวีระชัย  คำมา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ  
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวิชาโลหะการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

4.4.6  นายเกรียงไกร  สายสุพรรณ์ ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ 
  4.4.7  นายโชคชัย  สายสะอาด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ 
  4.4.8  นายศตวรรษ  วารินทร์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาโลหะการ   

 ๔.๖  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
๔.๖.๑  นายภาสกร  ศรีขาว  ตำแหน่ง  ครู  คศ.1 
     ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.2 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร ตำแหน่ง  ครู  คศ.๒ 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
4.6.3 นายเอกฉัตร  พลรัตน์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1  
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
4.6.4  นายอนุรักษ์  กลางแก้ว  ตำแหน่ง  ครู  คศ.๒ 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

      ฝ่ายวิชาการ 
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4.6.5  นายเจริญพร  เจตอธิการ  ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
4.6.6 นางสาวสุวรรณา โกศัลวัฒน์ ตำแหน่ง  ครู  คศ.3 
4.6.7   นายสุนทร  ดอนชัย  ตำแหน่ง  ครู  คศ.3 
4.6.8 นายชาญวิทย์  กอแก้ว  ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 
๔.๖.9   นายปัญจพร  พฤกษชาติ  ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 
4.6.10 นายสมลักษณ์  ศรีพนากุล ตำแหน่ง  ครู  คศ.๒ 
4.6.11 นายรณฤทธิ์  อมรสิน  ตำแหน่ง  ครู  คศ.๒ 
4.6.12 นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง ตำแหน่ง  ครู  คศ.2 
4.6.13 นายยศสรัล  แสงสาย  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
๔.๖.14 นายสถิระ  กาญจันดา  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
4.6.15 นายสุกรี  พรมนิกร  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
4.6.16 นายโชคชัย  แสนโท  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
4.6.17 นางสาวปิยะดา เดชประทุม ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
4.6.18 นายเศรษฐสิทธิ์  วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
4.6.19 นายประสิทธิ์  ทุมนัน  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
4.6.20 นายคุณากร  ผ่านสำแดง  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
4.6.21 นางสาวสิริลักษณ์  รักสกุล ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
4.6.22 นายพงษ์ธนาวุฒิ  ใจกล้า  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.23  นางสาวพัชรา  สุภาวงษ ์  ตำแหน่ง ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.24 นายชัยชนะ  จารุกรสกุล  ตำแหน่ง ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.25  นายเจนวิทย์  ศรีพิมพ์  ตำแหน่ง ครแูผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.26 นายณัฐพล   สุนทร  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.27 นายสุขวิทย์  จันทวารี  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.28 นางสาวศวิตา  แสงงาม  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.29 นายเทพฤทธิ์  สมจิต  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.30 นายพงศ์ดนัย  รายน้ำเงิน  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.31 นายอนาวิล  บุญศิริโชควัฒนา ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
4.6.32 นายบรรชัย  นาคสุวรรณ  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

๔.๗  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๗.๑ นายเกียรติศักดิ์  ชินาภาษ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๗.2 นายพรศักดิ์  บุญพา  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

๔.๗.3 นายวัชระ  ประคองพันธ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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4.7.4 นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๔.๗.5 นายวิเชียร  กำทอง  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
       ฝ่ายวิชาการ 

๔.๗.6 นายคารมย์  แก้วกันยา  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
  4.7.7 นายชูเกียรติ  ประมุขกุล  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.7.8 นายทรงศักดิ์  สัตนาโค  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
  4.7.9 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
  4.7.10 นายสุรชาติ  วชิาชัย  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.7.11 นายสุรพงษ์  สามแก้ว  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.7.12 นายภัทรพนธ์  ไชยคำภาวีราธัช ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.7.13 นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.7.14 นายอนุสรณ์   จารุกมูล  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.7.15 นายอดิศักดิ์  แหวนวงษ์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
  

๔.๘  แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
  ๔.๘.๑ นายเผด็จศึก  แสนุวงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
  ๔.๘.๒ ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ  ตำแหน่ง  ครู คศ.๒ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔.๘.3 นายเจษฎาภรณ ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยโีทรคมนาคม   
ฝ่ายวิชาการ 

๔.๙  แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  ๔.๙.๑ นายชวินทร์  พลหาญ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

๔.๙.2 นายสวัสดิ์  ธงไชย   ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
       ฝ่ายวิชาการ  

๔.๙.3 นายชนินทร์  พบลาภ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

4.9.4 นายอิทธิพล  สุขเติม  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
4.9.5 นายณัฐพล  เทพมา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
4.9.6 นายนราวัฒน์  เขียวอ่อน  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
                                                                                  /4.9.7 นายวันชัย... 
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 ๔.๙.7 นายวันชัย  ศุภธีรารักษ์  ตำแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่า 

        ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์
       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  4.9.8 นายธนวัฒน์  พร้อมสุข  ตำแหน่ง ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  4.9.9 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  เจริญทัศน์ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  4.9.10 นายอิทธิพล  นราชัย  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  4.9.11 นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4.9.12 นางสาวกชพรรณ พัฒนภูทอง ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
4.9.13 นางสาวสุนันท์นุช  มีแสง  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
4.9.14 นายเปรมศักดิ์   ศรีลรินทร์ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
4.9.15 นางสาวนลินทิพย์  กิจจา  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
4.9.16 นายพงศ์ธร  ปานรัตน์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

๔.๑๐  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔.๑๐.๑ นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.10.2 นางเสาร์วันดี  ผ่านเมือง  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

4.10.3 นางสุภาพร  ไชยชนะ  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
  4.10.4 นายนิสิต  ตันติวัฒนไพศาล ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4.10.5 นายณภัทร  พรกิตติกมล  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       ฝ่ายวิชาการ 
  ๔.๑๐.6 นางสาวภัทรวริน  บญุทา  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๔.๑๑ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
  ๔.๑๑.๑ นางสาวธิดารัตน์  บญุดล  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 

ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปตัยกรรม 
4.11.2 นายอุทัย  ไชยวิเศษ  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 

ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
     ฝ่ายวิชาการ  
๔.๑๑.3 นายภาวัช  วรกฤษเรืองกุล ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 

                ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

                                                                             /4.11.4 นายสงบ... 
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๔.๑๑.4 นายสงบ  ฉ้งทับ   ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  ๔.๑๑.5 นายอุดมศักดิ์  ตั้งอุดมโชคไพศาล ตำแหน่ง  ครู คศ.๓    
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
       ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
  4.11.6 นางกนกพร  ไชยวิเศษ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.11.7 นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์ ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
  4.11.8 นายกร  วนะรมย์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
  4.11.9 นางสาวพรรัตน์  เรืองเสรี  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
  4.11.10 นายกรกฎ  บุญศิริโชควัฒนา ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาก่อสร้าง/ช่างสถาปัตยกรรม 
 

๔.๑๒  แผนกวิชาโยธา 
  ๔.๑๒.๑  นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง  ตำแหน่ง คร ูคศ.1 
       ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาโยธา  
  4.12.2  นายอดิศักดิ์  เจริญพงษ์  ตำแหน่ง ครู คศ.4  
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโยธา  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๔.๑๒.3  นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์  ตำแหน่ง ครู คศ.1  

       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโยธา  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  4.12.4  นายปิยรัตน์  คันธจันทร์  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาโยธา  

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  4.12.5  นายกิติศักดิ์  แนวบุตร  ตำแหน่ง ครแูผนกวิชาโยธา 
  4.12.6  นายภาสกร  จวนสาง  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 
  4.12.7  นางสาววิรุฬพรรณ  บุญรมย์ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 

4.12.8 นายศิริทรัพย์  สุราทิพย์  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 
  4.12.9 นางสาววิรัลรัตน์  ปางชาติ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 

4.12.10 นางสาวกมลชนาฏ  แสนพันธ์ ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 
4.12.11 นายเดชณรงค์  ดอกบัว  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 
4.12.12 นายกีรติ   ธาน ี  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาโยธา 
 

๔.๑๓  แผนกวิชาการบัญชี 

  ๔.๑๓.๑ นางเบญญาดา  อ่อนน้อม  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 

๔.๑๓.๒  นางมลีทอง  จารุพงษ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓  
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  

ฝ่ายวิชาการ 
                                                                                /4.13.3 นางทิพากร... 
 



36 
 

 
๔.๑๓.3  นางทิพากร  แต้ศิริเวชช์  ตำแหน่ง  คร ูคศ.2  

    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

4.13.4 นางสาวธันยาภักค์  ธนชัยผลฐานิส    ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๔.๑๓.5  นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี  
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  4.13.6  นางกัลยกร  อมรคำตัน  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 
  4.13.7  นางสาวนุชจานี  กล้าลอด ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 

4.13.8 นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาการบัญชี 

๔.๑๔  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
  ๔.๑๔.๑ นายสุพัฒน์  แนวจำปา  ตำแหน่ง   ครู คศ.3 

ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

  4.14.2 นายอุทัย  พลเขตต์  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
  4.14.3 นายฐิติพันธ์  พิมพ์ชาย  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
  4.14.4 นายประดิษฐ์  เทศาราช  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
  ๔.๑๔.5 นายสมปอง  เพ่ิมพูล  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
       ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

๔.๑๔.6 นายพงษ์ธวัช  พวงศร ี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

     ฝ่ายแผนงานและความความร่วมมือ 
  ๔.๑๔.7  นายธนาคาร  กอมณี  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
       ฝ่ายวิชาการ 

4.14.8 นายกายสิทธิ์ นามลาด  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

 4.15  แผนกวิชาช่างอากาศยาน 
4.15.1  นายอภิสิทธิ์  พรมดอน  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 

ทำหน้าที่  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน 
  4.15.2  ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 

4.15.3  นายสุรพงศ์  กันตะบุตร  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาช่างท่าอากาศยาน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอน
รวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
  ๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 3. วางแผน... 
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  ๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา          
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
  ๔. จัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การเขียนตำราเอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ 
  ๖. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
  ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาด เรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
  ๙. ปกครองดูแลบุคลาการในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเสนอความด ีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๑6 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  ๔.๑6.๑ นายคารมย์  แก้วกันยา  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 

ทำหน้าที่  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  ๔.๑6.2 นางพนิดา  องค์สวัสดิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 

ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๔.๑6.3 นางทิพวรรณ สายพิณ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๔.๑6.4 นางดาราวรรณ  รอดสิน  ตำแหน่ง  คร ูคศ.3 

ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  ๔.๑6.5 นายเจริญพร  เจตอธิการ  ตำแหน่ง  คร ูคศ.2 

        ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน  
4.16.6  นายเกียรติพล  บุญหล่อ  ตำแหน่ง ครู คศ.2 

        ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  4.16.7 นายศักรินทร์  ไชยปัญญา  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 
                 ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๔.๑6.8 นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ์ ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู 
ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๔.๑6.9 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๔.๑6.๑0 นางสาวศิริภรณ์  สงิห์คง ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ทำหน้าที่  ผู้ชว่ยหัวหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

4.16.11 นางสาวจีรนันท์  เบ้าเงิน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีธุรการงานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
  ๔.๑6.๑2 นางสาวรุ่งทิพย์  สมสุวรรณ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 

                                                                                                             / มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดทำ  รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 
 ๒. จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
 ๓. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ๔.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโนบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 
 ๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั ้งระบบการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต 
 ๘. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
 ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
 ๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา 
 ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๓. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๑7  งานวัดผลและประเมินผล  

  ๔.๑7.๑ นางพนิดา  องค์สวัสดิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

  ๔.๑7.2 นางทิพวรรณ  สายพิณ  ตำแหน่ง  ครู คศ.๓ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

๔.๑7.3 นายปราโมทย์  สายภา  ตำแหน่ง  ครู คศ.๒ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

4.17.4 นางอรทัย  ซาเสน  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

4.17.5 นายสรรพสิทธิ์  ละออเอ่ียม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาเครื่องกล 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

๔.๑7.6 นางสาววรางคณา  สายใหม ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

๔.๑7.7 นางสาวรุ่งอรุณ  ไตรวงษ์  ตำแหน่ง  ครแูผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

4.17.8 นางสาวพัชรา  สุภาวงษ์  ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานวดัผลและประเมินผล 

                                                                        /4.17.9 นางจันทร์เพ็ญ...  
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4.17.9 นางจันทร์เพ็ญ  จำปาอ่อน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล 
  ๔.๑7.10 นางสาวแสงพล  ชลกาญจน์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล 
 ๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
 ๔. ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย  
เพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
 ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
 ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
 ๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน 
 ๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 
 ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  
 ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๑๒. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๑8 งานวิทยบริการและห้องสมุด 

  ๔.๑8.๑ นายฐิติพันธ์  พิมพ์ชาย  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด 

4.18.2 นายณราวิตญ์  มีดี  ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

4.18.3 นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

4.18.4 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร ตำแหน่ง คร ูคศ.2 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 4.18.5 นายวิสันต์  ขาววงศ ์  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 4.18.6 นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

 4.18.7 นางสาวเยี่ยมจิตต์  สายงาม ตำแหน่ง   เจ้าหนา้ที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด 
๔.๑8.8 นางสาวปวีณา  ยินดงีาม  ตำแหน่ง   เจ้าหนา้ที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด 

  ๔.๑8.9 นางสาวนุชจรินทร์  อมรสิน ตำแหน่ง   เจ้าหนา้ที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด 
  ๔.๑8.10 นายอาทิตย์  จินดาศรี  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
                                                                                                      /2. จัดระบบ... 
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 ๒. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
 ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔.๑9  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  ๔.๑9.๑ นายทรงศักดิ์  สัตนาโค  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  4.19.2 นายวิเชียร  กำทอง  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.3 นางสาวธิดารัตน์  บญุดล  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.4 นางสาวธัญยาภักค์  ธนชัยผลฐานิส ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.5 นายสถิระ  กาญจันดา  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.6 นายภาสกร  ศรีขาว  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ๔.๑9.7 นายประสิทธิ์  ทุมนัน  ตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.19.8 ว่าที่ ร.ต.วิทยา  สายลาด  ตำแหน่ง   พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
     ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.19.9 นายถาวร  สีถาการ  ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาเครื่องกล 

ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.19.10 นายอนุชิต  มุงคุณการ  ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาเครื่องกล 

ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.19.11 นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาการบัญชี 

ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.19.12 นายโชคชัย  สายสะอาด  ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.13 นายอดิศักดิ์  แหวนวงษ ์ ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.19.14 นายสุรพงศ์  กันตะบุตร  ตำแหน่ง  ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.15 นางจิตนา   ไฉยากุล  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4.19.16 นางสาววนัสนันท์  ชำนาญ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
                                                                                                             / มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
 ๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกงานตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ
วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 
 ๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตามการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 ๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
 ๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนั กเรียน
นักศึกษา 
 ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.20  งานสื่อการเรียนการสอน 

  4.20.1 นายชนินทร์  พบลาภ  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
       ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
  ๔.20.2 นายอิทธิพล  นราชัย  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
  ๔.20.3  นายสุรพงศ์  กันตะบุตร  ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างท่าอากาศยาน 
       ทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
  4.20.4 นายศุภโชค  ทองสีแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการสื ่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
 ๒. จัดหา รวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื ่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการใน
การศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
 ๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
 ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล  
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕. รับผิดชอบดูแลบำรุงร ักษาวัสด ุอุปกรณ์ ให้อย ู ่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด ้าน
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
 ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย                                                                    
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.21 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วย 

4.21.1 นายสถิระ  กาญจันดา ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่  หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.2 นายวิทยา  กองตระกูลดี ตำแหน่ง  ครู คศ.4 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.3 ว่าที่ ร.ต. ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.4 นางสาวธิดารัตน์  บญุดล ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.5 นายชนะ  สุทธิประภา ตำแหน่ง ครู คศ.3 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.6 นายชวินทร์  พลหาญ  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.7 นายอนุรักษ์  กลางแก้ว ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.8 นายวสันต์ สุดหา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
4.21.9 นายดุลยวัต  รักษ์พงศ์ ตำแหน่ง  ครู คศ.1 
     ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 4.22   งานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อุบลราชธานี 
  4.22.1 นายชารินทร์  ลาฤทธิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  หัวหน้างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 
  4.22.2 นายทรงศักดิ์  สัตนาโค  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 
  4.22.3 นายอิทธิพล  สุขเติม  ตำแหน่ง  ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 
  4.22.4 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 
       ทำหน้าที่  ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 

 4.22.5 นางสาวสกลสุภา  สนุทร  ตำแหน่ง พนักงานราชทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
      ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีฯ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับ
สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2. สำรวจข้อมูลความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพของสถานประกอบการ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย 
 3. จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทิวภาคีภาคเขตพ้ืนที่ 

4. จัดรูปแบบบริหารงานภายในศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ 
 5. นิเทศการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                                                                                                 /6. จัดเตรียม... 
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