
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสัง่วิทยาลยัการอาชีพมหาราช 

ที่ 272 / 25๖๐ 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
ที ่   272  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ 
................................. 

 

  โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บริหาร
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ยกเลิกค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
ที่ 336/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕9 และทุกค าสั่งที่ขัดต่อค าสั่งนี้ จึงขอแต่งตั้งผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ดังต่อไปนี้ 
 

  นายสมบัติ  เนียมหวาน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของสถานศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของ
สถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารงานวิชาการ  
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

๑.  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

๒.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจกรรมของสถานศึกษา 
๓.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดประเมินผล 
๔.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ     

และตามอัธยาศัย 
๕.  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
๖.  บริหารงบประมาณ การเงิน ครุภัณฑ ์และทรัพย์สินของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
๗.  วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
๘.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๙.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
  ๑๑.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

/๑๒. จัดระบบ... 
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  ๑๒.  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
  ๑๓.  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจกรรมทั่วไป  รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ  ตามที่ได้รับมอบอ านาจ   
  ๑๔.  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 นางสุทธิพันธุ์    ภาสบุตร ครู คศ.๒ 

ท าหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อไปนี้ 
  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจกรรมของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ โดยแบ่งออกเป็น  ๘  งาน  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  งานบริหารงานทั่วไป 
 นางกรองแก้ว ฟองสินธุ์ หัวหน้างาน 
 นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่งาน 
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
๑. จัดท าร่างหนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดล าดับ

ความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานเอกสารการพิมพ์   

๒. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๓. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 

๔. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจง ประกาศให้
บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา 

๕. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา 
๖. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น                           
๗. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๘. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

๒.  งานบุคลากร 
๒.๑  นางสาวเยาวเรศ อนันต์  หัวหน้างาน 
๒.๒  นางสาววรารักษ ์   หอมนาน  เจ้าหน้าที่งาน 

/มีหน้าที่….. 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
๒.  จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา   

  ๓.  จัดท าแผน และด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
  ๔.  ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของ
บุคลากรในสถานศึกษา 
  ๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรใน
สถานศึกษา   
  ๖.  ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมี
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนต าแหน่ง การขอมีและขอเลื่อน  
วิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทนและการจัดท าสมุดบันทึกผลงาน
ของคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงประโยชน์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
มหาราช 

๗.  ด าเนินการทางค าสั่งวินัยของบุคลากรในสถานศึกษาตามระเบียบของทางราชการ 
๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
๙.  ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 
 

๓.  งานการเงิน 
๓.๑  นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์  หัวหน้างาน 
๓.๒  นางสาวกิติยา ธารเดช  เจ้าหน้าทีง่าน  
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ ด าเนินการ

ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงินส่งคลัง การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ ของทางราชการที่ก าหนดไว้ 

๒.  รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 

๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔.  เกบ็รักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบ 
๕.  ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินให้ถูกตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

/๘. ดูแล….. 



- ๔ - 

 

๘.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๙.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

๔.  งานการบัญชี 
๔.๑  นางสาวสุจินดา เต็มสังข์  หัวหน้างาน  
๔.๒  นางสาววรารักษ ์ หอมนาน  เจ้าหน้าที่งาน 
                          

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา

ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒.  จัดท ารายงานการเงิน และบัญชี เพ่ือจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน

ก าหนดเวลา ตามระเบียบของทางระเบียบราชการที่ก าหนดไว้ 
๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔.  ให้ค าปรึกษา ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ 
๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบ 
6.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
7.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย   
8.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

          ๕.  งานพัสดุ 
 ๕.๑  นางสาวจันทนา เสวตงาม         หัวหน้างาน 
 ๕.๒  นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้างาน (หัวหน้าหมวด 
   ยานพาหนะ) 
 ๕.3  นายฉลวย มะลิทอง พนักงานขับรถยนต์ ๑ 
                     ๕.4  นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย พนักงานขับรถยนต์ ๒  
 ๕.5  นายวีระ วีระสัย  พนักงานขับรถยนต์ ๓ 
 ๕.6  นายสุชาติ สารีผล  พนักงานขับรถยนต์ ๔ 
 ๕.7  นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่งาน  
  

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุมการเก็บ

รักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
๒. จัดท าระเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
๓. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงการบ ารุงรักษา

และการพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
๔.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

/๕. ควบคุมดูแล….. 



- ๕ - 

 

๕.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
๖.  ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ 
๗.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบ       
๘.    ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๙.    จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๐.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

๖.  งานอาคารสถานที่ 
๖.๑    นายวีระ วีระสัย หัวหน้างาน 
๖.๒    นายธนานันต์                   บุญยเลิศรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 ๖.๓    นายนภดล เกิดคง ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 ๖.๔    นายสุชาต ิ สารีผล นักการ 
๖.๕   นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย นักการ 

 ๖.๖    นางวันเพ็ญ สารีผล แม่บ้าน/งานท าความสะอาด 
 ๖.๗    นายแกร ฉิมพาลี หัวหน้ายามรักษาการณ์ 
 ๖.๘    นายค าพัน สะมาแก้ว ยามรักษาการณ์ 
 ๖.๙    นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น เจ้าหน้าที่งาน  

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

สถานศึกษา 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้

และ การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
๓. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษา

สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา 
๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรกรรม อัคคีภัย และภัย

อ่ืนๆ 
๕. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ 
๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบ 
๗.  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๙.  ดูแล  บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 /๗. งานทะเบียน….. 
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๗.  งานทะเบียน 
๗.๑  นายอ านาจ พิขุนทด หัวหน้างาน 
๗.๒  นางสาวนันทนา เอนกบุณย ์ เจ้าหน้าที่งาน  

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจสอบหลักฐานทาง   

การศึกษา 
  ๓.  ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔.  ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนดการขอพักการเรียน 
การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ    
  ๕.  จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
  ๖.  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัวการสอบทดแทนการ
พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี 

๗.  ประสานงานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ
ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ (PR)  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงใน
ทะเบียนแสดงผลการเรียน 

  ๙.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๑๐.  รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียน  เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ -สกุล วัน
เดือนปีเกิด เป็นต้น 
  ๑๑.  ส่งแบบส ารวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 
  ๑๒.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอ่ืนๆ ตามความ
จ าเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๑๓.   เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบ 

๑๔.  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๖.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

๘.  งานประชาสัมพันธ์ 
 นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น หัวหน้างาน 

   

 
/มีหน้าที่….. 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอ่ืนๆ ให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรท่ัวไป 

๒.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการ
สื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วน
ราชการ  สถานศึกษาอ่ืนๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

๔.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๖.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  นายโชคชัย  มูลกว้าง  คร ู คศ.1 

   ท าหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

  ท าหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  
  ท าหน้าที่รับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม 
ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานแผนและงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารทั่วไป และงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ โดยแบ่งเป็น ๖ งาน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  งานวางแผนและงบประมาณ 
 ๑.๑  นางสาวสุรีรัตน ์ คงกระพันธ์ หัวหน้างาน 
 ๑.๒  นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์ เจ้าหน้าทีง่าน 
 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตาม

นโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒.  จัดท าข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชา
ที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมชุมชนและท้องถิ่น ตาม
ความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

๓.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดและด าเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

๔.  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  
ส ารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา       
จัดซื้อจัดจ้าง 

/๕. วิเคราะห์….. 



- ๘ - 

 

๕.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
๖.  จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงาน และโครงการการใช้เงิน

งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๙.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

 ๒.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๑  นางสาวจิดานันท ์ เข้มแข็ง หัวหน้างาน 
๒.๒  นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น เจ้าหน้าที่งาน   

    

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา  

จัดท า และบริการข้อมลูและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร  
งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนก
วิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและ        
การประกอบอาชีพ 

๓.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานงานอ่ืน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

๔.  ก ากับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

๕.  ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
๖.  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๗.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๘.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๙.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

  ๓.  งานความร่วมมือ 
๓.๑  นายศราวุธ ทองพรม หัวหน้างาน 
๓.2  นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ ์  เจ้าหน้าที่งาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  ประสานความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษา 

/๒. ประสาน….. 



- ๙ - 

 

๒.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน
เพ่ือการศึกษา 

๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๕.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

๔.  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 4.2 นายปรีชา ไชยศรีษะ  หัวหน้างาน   

 4.2 นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ ์  เจ้าหน้าที่งาน  
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยการ

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพ และ
ประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น  

๒.  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอ่ืนๆ         
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

๓.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัยและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหารและพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  ๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๕.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
  ๖.  ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับผิดชอบจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

 ๕.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๕.๑  นางสุทธิพันธุ ์ ภาสบุตร  หัวหน้างาน 
 ๕.2  นางสาวอรอนงค์ เฉลยศักดิ์  เจ้าหน้าที่งาน 
  

                    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมาย

และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒.  วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

 
/๓. ประสานงาน….. 
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๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถาน
ประกอบการ  บุคคล  องค์กร  และหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๗. ดูแล  บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

 ๖.  งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ 
นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ า หัวหน้างาน 
   

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานส่งเสริม

ผลิตผล  จัดท าแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดย่อมการประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ือสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 

๒.  วางแผน ด าเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์การ
วิชาชีพ  สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับงานการค้า รับจัดท า รับบริการ รับจ้าง 
ผลิตเพ่ือจ าหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์   

๓.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดท าทะเบียน
ผลิตผล  และจ าหน่ายผลิตผล        

๔.   ก ากับ ติดตาม และจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดท ารายงานเป็นประจ าเดือน 

๕.  รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ – รายจ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

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

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  นายอ านาจ  พิขุนทด  ครผูู้ช่วย 
  ท าหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

  ท าหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  ท าหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและ 

/งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง….. 
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งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น ๖ งาน ดังต่อไปนี้ 
๑.  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

๑.๑  นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างาน 
๑.2  นางสาวณัฐกานต์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา 
๒.  ด าเนินการจัดตั้ง และควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
๓.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญ      

ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา 

และ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

๕.  ควบคุมดแูลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร 
๖.  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
๗.  ควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๙.  สรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการ        

การอาชีวศึกษา           
๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

 

 ๒.  งานครูที่ปรึกษา 
 ๒.๑  นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล หัวหน้างาน 
 ๒.2  นางสาวณัฐกานต ์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
2.  ควบคุม ดูแล ส่งเสริม การจัดท า จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และ

พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
3.   ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน านักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
๔.  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชา

ในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียน เทียบ
โอน การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษา
เกีย่วกับการเรียนการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา  

/๕. ประสานงานครู….. 



- ๑๒ - 

 

๕.  ประสานงานครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา 

๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินเสนอฝ่ายบริหารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๗.  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่
ปรึกษา  เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

๘.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

๓.  งานปกครอง 
๓.๑  นายนภดล เกิดคง หัวหน้างาน 
๓.2 นายแกร ฉิมพาลี หัวหน้าสารวัตรนักเรียน  
๓.3 นางสาวณัฐกานต ์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน  
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน 

นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา 
๓.  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและ

เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา 
๔.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพ่ือพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  

๕.  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบใน
สถานศึกษา 

๗.  จัดท าระเบียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณี
กระท าความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ 

๘.  สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมิน เสนอต่อฝ่ายบริหารและส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๙.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๐. ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

๔.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
๔.๑  นางสาวนันทิดา พุทธวาร หัวหน้างาน             
๔.2  นางสาวณัฐกานต ์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน 

/มีหน้าที่….. 
 



- ๑๓ - 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน   

การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ 
๒.  จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓.  ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาและการ    

ประกอบอาชีพ 
๔.  บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับ  

การฝึกอบรม 
๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพ่ือจัดหางานให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๖.  สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน  
และชุมชน 

๗.  ด าเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 

๘.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส าเร็จการศึกษา
โดยติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดท ารายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 

๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๐.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
         

    ๕.  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
๕.๑  นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ า หัวหน้างาน 
๕.๒  นางสาวณัฐกานต ์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น 

ร้านอาหาร  น้ าดื่ม การท าบัตรประกันสุขภาพ การท าประกันอุบัติเหตุ การท าใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลด
ค่าโดยสาร     และยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๒.  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพ่ือปฐมพยาบาล และการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน 
นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม และบุคลากรทางการศึกษา 

4.  ให้ค าปรึกษาและท าหน้าที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพ
ติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา 

๕.  จัดการตรวจ ติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ 

/๖. จัดโรงอาหาร….. 



- ๑๔ - 

 

๖.  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้การ
บริการแก่นักเรยีน นักศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี 

๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 

๘.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๙.  ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

๖.  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
๖.๑  นายนภดล เกิดคง หัวหน้างาน 
6.2  นางสาวนันทิดา พุทธวาร ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
๖.3  นายวรเวทย์ อุ่นละม้าย หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้าง  

  Fix it Center และงานบริการ 
๖.4  นางสาวณัฐกานต ์ สาระพันธ์ เจ้าหน้าที่งาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  จัดท าแผนปฏิบัติฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒.  ด าเนินการโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชด าริอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย            

๓.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น 
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น 

๔.  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน  ๆ
๕.  ด าเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  

เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ และ
โครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ  กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.  เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพ่ือการมีงานท าและประกอบอาชีพ 
๗.  ด าเนินงานประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรค

เอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง      

๘.  ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ 

๙.  ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้
ค าแนะน า  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

๑๐. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๑. ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช    

 
 

/ฝ่ายวิชาการ….. 
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ฝ่ายวิชาการ 
 นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ ครูผู้ช่วย 
  ท าหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้  
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงานการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล  เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน ดังต่อไปนี้  
 

 1.  งานการจัดการเรียนการสอน 
 1.  แผนกวิชาช่างยนต์ 
 1.1  นายพชรกฤต ฉั่วเจริญ หัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 ๑.๒  นายนภดล เกิดคง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 ๑.3  นายสันทัด พรทิพย์ศิริกูล วิชาการแผนกวิชาฯ 
 1.4  นายศราวุธ ทองพรม พัสดุแผนกวิชาฯ 

๒.  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 ๒.๑  นายโชคชัย มูลกว้าง หัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 ๒.๒  นายอานนท ์ แก้วชาติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ, 
   วิชาการแผนกวิชาฯ,  
   พัสดุแผนกวิชาฯ 
 3.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 3.๑  นายธนานันต์ บุญยเลิศรัตน์   หัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 3.2  นางสาวจันทนา เสวตงาม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 3.3  นายปราโมท หล้าพิมพ์ วิชาการแผนกวิชาฯ 
 3.4  นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ พัสดุแผนกวิชาฯ 

  4.  แผนกวิชาการบัญชี 
 4.1  นางสาวสุจินดา เต็มสังข ์ หัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 4.2  นางสาวศิริกาญจน์ สุขพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 4.๓  นางสาวสรัญญพัชร จันทร์อ่ า วิชาการแผนกวิชาฯ 

 4.๔  นางสาวนันทิดา พุทธวาร พัสดุแผนกวิชาฯ 

 ๕.  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๕.1  นางสาวเยาวเรศ อนันต์ หัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 ๕.2  นางสาวสุรีรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 ๕.๓  นางสาวจิดานันท์ เข้มแข็ง วิชาการแผนกวิชาฯ 

 ๕.๔  นายพงศกร โพธิ์ร่มเย็น พัสดุแผนกวิชาฯ 
 

/๖. แผนกวิชาทักษะชีวิต….. 
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 ๖.  แผนกวิชาทักษะชีวิต 
 ๑.๑  นางสุทธิพันธุ ์ ภาสบุตร หัวหน้าแผนกวิชาฯ 
 ๑.๒  นายอ านาจ พิขุนทด ผู้ช่วยแผนกวิชาฯ/ 
   วิชาการแผนกวิชาฯ 
 ๑.๓  นายปรีชา ไชยศรีษะ พัสดุแผนกวิชาฯ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน จัดตารางสอนรวมและ

ตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 

๒.  ควบคุม ดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

๓.  วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

๔.  จัดดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็น
ปกติและมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

๕.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้
อุปกรณก์ารเรียนการสอน การเขียนต ารา เอกสารและใบช่วยสอนต่างๆ 

๖.  ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู    
ใบงาน  ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผน 
การจัดการเรียนการสอน 

๗.  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษาและลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
๘.  ควบคุมดูและพัฒนาส านักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัย   

อยู่เสมอ 
๙.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ       

ทางราชการ  และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา 
๑๐.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
๑๑.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

๑๒.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

๒.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒.๑  นายปราโมท หล้าพิมพ์ หัวหน้างาน 
๒.2  นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ เจ้าหน้าที่งาน 
     

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
/๑. จัดท า….. 
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๑.  จัดท า รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงการสร้าง
ของหลักสูตร 

๒.  จัดท าตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง 
๓.  จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
๔.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น  สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

๕.  จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อซึ้งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพา 

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา 

๗.  ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิจ 

๘.  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร 
๙.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและการเรียนการสอน        

สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 
๑๐.  รวบรวม  และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์

ทางการศึกษา 
๑๑.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๒.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๓.  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๔.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

         

๓.  งานวัดผลและประเมินผล 
๓.๑  นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร หัวหน้างาน 
๓.2  นางสาววรัญญา ก้อนทอง เจ้าหน้าที่งาน 
     

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล     

และประเมินผล 
๒.  ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน 
๔.  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ

ผู้อ านวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน 
๕.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน 
๖.  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ 
๗.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน  

/๘. เก็บรักษา….. 



- ๑๘ - 

 

๘.  เก็บรักษาและท าลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ 

๙.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
๑๐.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
๑๑.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๑๒.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
      

๔.  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
๔.๑  นายอานนท ์ แก้วชาติ หัวหน้างาน 
๔.๒  นางสาวรัชรินทร์ เฉลยชนม์ เจ้าหน้างาน   

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

๒.  จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน 
๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
๔.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
 

๕.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย   

๖.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 
 

๕.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๕.๑  นายธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ หัวหน้างาน 
5.2  นางสาววรัญญา ก้อนทอง เจ้าหน้าที่งาน 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
๑.  จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 
๒.  จัดท าแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ

วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานวิชาที่จะฝึกอาชีพ     

๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมก ากับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ 

๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี 
๕.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงาน และสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาที่ฝึกงานให้กับ   

   นักเรียน นักศึกษา 
๖.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
๗.  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
๘.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

/๖. งานสื่อการเรียนการสอน….. 
 



- ๑๙ - 

 

 


