
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
ท่ี ๖๓๙ / ๒๕๖๓

เร่ือง มอบหมายหน้าที่ราชการในสถานสิกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

อนุสนธิคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ท่ี ๓๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เนื่องจาก วิทยาลัยเทคนิคบูรพา 
ป ราจ ีน  ม ีข ้าราช ก ารค ร ู ท ี่ได ้ร ับ การบ รรจ ุและแต ่งต ั้งผ ู้ร ักษ าการใน ตำแห น ่งย ้ายไ,ป ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ 
ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ท่ี ศร ๐๖๑๘/๘๕๐๕ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบสำน ักงานคณ ะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา ว ่าด ้วยการบร ิหาร 
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔๘ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง มอบหมาย และเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรในสถานศึกษาให้ทำหน้าที่ต่าง  ๆ ตามระเบียบฯ เพื่อให้การปฏิบัติราชการชองวิทยาลัยเทคนิคบูรพา 
ปราจีน ดำเน ินไปด้วยความเร ียบร้อยอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ บ ังเก ิดผลด ีสมความม ุ่งหมายของวิทยาล ัยฯ 
และเก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดต ่อทางราชการ ดังนั้น จ ึงมอบหมายหน ้าท ี่ข ้าราชการคร ู พน ักงานราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
๑.๑ งานบุคลากร

๑.๑.๑ นางสาวสุพรรณี เฉลิมศรี หัวหน้างาน
๑.๑.๒ บางสาวธนิษฐา คำช่วยสิบ เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อใปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๑๕ ดังต่อไปน้ี
(๑) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรชองสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 

ระเบียบชองทางราชการ
(๒) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(๓) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(๔) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงาบเก ี่ยวก ับการลงเวลาปฏิบ ัต ิราชการ และการลาชองบุคลากร 

ในสถานศึกษา
(๕) ดำเน ิน การเก ี่ยวก ับการขอเคร ื่องราชอ ิสร ิยาภรณ ์ การจ ัดทำทะเบ ียนประว ัต ิชองบ ุคลากร 

ในสถานศึกษา
(๖) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก'บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง  ๆ เซ่น การขอมีบัตร 

ประจำต ัวเจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐ การขอแก ้ไขทะเบ ียนประวัต ิ การขอเปล ี่ยนตำแหน ่ง การฃอม ีและขอเล ื่อน 
วิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน 
และคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

(๗) ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

(๘) การจัดสวัสดิการ...



(๘) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
(๑๑) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดซอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๒) ปฏิบํติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานการเงิน
๑.๒.๑ นางสาวอรวรรณ นิยมสิทธิ้ หัวหน้างาน
๑.๒.๒ นางสาวทรรศนีย์ แซซ้ิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑.๒.๓ นางสาวสิริลักษณ์ ซะนะนาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ©to ดังต่อไปน้ี
(๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน 

การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินฝาก การนำเงินส่งคลัง การถอน เงินและการโอนเงินของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับและเบ ิกจ ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป ็นไป ตาม
ระเบียบ

(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ ไว้เพ ื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตาม

ระเบียบ
(๔) ให้คำแนะนำ ซ ี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บ ุคลากรในสถานศึกษาเก ี่ยวก ับการเบ ิกจ ่าย 

ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน 
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๙) ปฏิบิติงาบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

©.๓ งานพัสดุ
๑.๓.๑ นายพัศดี โคกระบือ หัวหน้างาน
๑.๓.๒ นายธรรมรัตน์ กานต่ไกรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑.๓.๓ นายซำนาญ เซื้อตาหมื่น พนักงานขับรถ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ©๘ ดังต่อไปนี้
(๑) จ ัดวางระบบปฏิบ ัต ิงานเก ี่ยวก ับการจ ัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก ็บร ักษาการ 

เบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประ๓ ทของสถานศึกษา
(๓) จัดวางระบบและควบคุมการใข้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายนํ้ามันเซื้อเพลิง การบำรุงรักษา และ 

การพัสดุต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับยาบพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระบบ
(๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบิติการประจำปี
(๔) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑไห้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใซ้งาน
(๖) ให้คำแนะนำ ซื้แจง และอำนวยความสะดวกแก,บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานและในหน้าที่

-๒-

(๗) เก็บรักษา...



-๓-

(๗) เกบรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายบอกสถานศึกษา 
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบีติงานตามลำดับขั้น 
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่!ด้รับมอบหมาย 
(๑๑) ปฏิบํติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานอาคารสถานที่
๑.๔๑ นายธนาพิพัฒน์ ไพบูลย์ หัวหน้างาน
๑.๔.๒ นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานซ่อมบำรุงงาน 

ประปา)
๑.๔.๓ นายฉัตรขัย โคกระบือ ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานไฟฟ้า , แอรี)
๑.๔.๔ นายภวัต ซมพิกุล ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานอาคารสถานที่)
๑.๔.๔ นายพิรวุฒิ หม่อมประโคน ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งาบโสต 1 ส่ือ , เครื่อง 

เสียง)
๑.๔.๖ นายคิริศักดี้ ทิพมาลา ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานเครื่องยนต์)
๑.๔.๗ นางหนูน่ิม ลาโสม นักการภารโรง
๑.๔.๘ นายภาณุวัตร กรีวัชรินทร์ นักการภารโรง
๑.๔.๙ นางอุดม ลาโกน นักการภารโรง

รหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปบี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๑๙
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการ 

ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวช้อง
(๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พ ัฒนาอาคารสถานท ี่ การอน ุร ักษ ์พล ังงาน การร ักษา 

สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
(๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและอื่น  ๆ
(๔) ให้ดำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานและในหน้าที่ 
(๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตาม 

ระเบียบที่เกี่ยวช้อง
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบ้ติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบีติงาบตามลำดับขั้น 
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒.© งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

๒.๑.๑ นางสาวอรษา ตะเพียนทอง
๒.๑.๒ นายพัศดี โคกระบือ
๒.๑.๓ นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล
๒.๑.๔ นางนฤมล รอตเสียงลํ้า

หัวหน้างาน 
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

๒.©.๕ นายฉัตรขัย...



๒.๑.๔ นายฉัตรชัย โคกระบือ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒.๑.๖ นางสาวนฤทธี้ บุญประกอบ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒.๑.๗ นายธนาพิพัฒน์ โพบูลย์ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒.๑.๘ นางสาวนิลวรรณ ญานะโค ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒.๑.๙ นายอรรถชนะ อุสา ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๒.๑.๑๐ นางสาวนฤมล โสวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ

รหน้าที่และความรับผิดขอบตังต่อไปพื้ ตามระเปียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๒
( ๑ )  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข ้ารับการแ ก อบรมเกี่ยวกับการเรียนการ 

สอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
(๒) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารัชการแกอบรม
(๓) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ 
(๔) บร ิการให ้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก,น ักเร ียน น ักศ ึกษาและผ ู้เข ้าร ับการ

แกอบรม
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก,นักเรียน นักศึกษาและ 

ผู้เข้ารับการแกอบรม
(๖) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกขน และชุมชน 
(๗) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ 
(๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตาม 

การมีงานทำ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น 
(๑๑) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายวิขาการ
๓.© แผนกวิขาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาชีพ

ลา.(ร).(ร) นางนฤมล รอตเสียงลํ้า หัวหน้าสาขางาบสามัญสัมพันธ์
๓.๑.๒ นายอรรถชนะ อุสา หัวหน้าสาขางานเมคคาทรอนิกส์
๓.๑.๓ นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าสาขางานเครื่องกล (ยานยนต์)
๓.๑.๔ นายพัศดี โคกระบือ หัวหน้าสาขางานเทคนิคอุตสาหกรรมแฒ 

หัวหน้าสาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
๓.๑.๔ นายฉัตรชัย โคกระบือ หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง
๓.๑.๖ นางสาวนฤทธิ้ บุญประกอบ หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓.๑.๗ นางสาวนิลวรรณ ญาณะโค หัวหน้าสาขางานการโรงแรม
๓.๑.๘ นางสุประวีณ์ แดงวัน หัวหน้าสาขางานการจัดการ
๓.๑.๙ นายธนาพิพัฒน์

<=* 4/
โพบูลย์ หัวหน้าสาขางานเทคนิคพื้นฐาน

๓.๑.๑๐ นางสาวพมลณฐ รองวัง หัวหน้าสาขางานบัญซ

มีหน้าที่...



มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๕
(๑) การจัดทำแผนการจัดการเรียนการลอน ตารางเรียน ตารางลอน บัญชีวิชาเลือกจัดตารางสอน 

รวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม ติดตามการจัดการเรียนการสอน แกป้ ีญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

การแกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในสาขางานให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการ

(๓) วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อ 
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกได้

(๔) จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของสาขางานให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

( ๕ )  สนับสนุบการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การ 
เรียนการสอน การเชียวตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ

(๖) ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการแก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน 
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบุรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการ 
เรียนการสอน

(๗) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของสาขางานให้เป็นไปตามใบงาน 
(๘) ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
(๙) ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

และเสนอความดีความขอบของบุคลากรในแผนกวิชา
(๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบีติงานตามลำดับขั้น 
(๑๒) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย

๓.๒ งานวิทยบริการและห้องสมุด
๓.๒.๑ นางสาวอัจฉรา ประจันบาล หัวหน้างาน
๓ .๒.๒ นางสาวมยุรา อะวะดี ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๓.๒.๓ นางสาวอัญวีณ์ สิริพิซญารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี ตามระเบียบๆ ในหมวด ๒ ข้อ ๓๘ ดังต่อไปน้ี
(๑) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
(๒) จัดระบบการบริการให้!ด้มาตรฐาน
(๓) ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
( ๕ )  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดขอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ใด้รับมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย

๔. ฝ่ายแผนงาน...



-๖-

๔. ฝ่ายแผนงาบและความร่วมมือ 
๔.® งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

๔.๑.๑ นาง?ทวนพณัซ ฝสุร ิยะ หัวหน้างาน
๔.๑.๒ นางสาวนพศร ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดขอบตังต่อไปน้ี ตามระเปิยบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๓
(๑) รวบรวมข้อมูลจากงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักบา จัดทำและ 

บริการข ้อม ูลและสารสนเทศเก ี่ยวก ับน ักเร ียน น ักศ ึกบา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร 
งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประลานงาบกับสาขางาน 
และงานต่าง  ๆในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ

(๓) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลชองสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานีศึกษาอื่น สำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล 
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(๔) กำกับ ควบคุม ด ูแลระบบให ้เป ็นไปตามกฎหมายว ่าด ้วยการกระทำความผ ิดเก ี่ยวก ับ  
คอมพิวเตอร์

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
(๖) ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฎิบตงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏินัตังานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบํตังานอื่นตามที่ได้รับบอบหมาย

๔.๒ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์
๔.๒.๑ นางสาววิญณู สอนจ้อย หัวหน้างาน
๔.๒.๒ นางสาวนพณัซ ฝสุร ิยะ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.๒.๓ นางสาวกัญญ์ปวีณ์ พรกิจจาวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตังต่อไปน้ี ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๒๔
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน น ักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเก ี่ยวก ับการวิจ ัย 

การพัฒนาองศ์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง  ๆ เพื่อประโยซน่ในการจัดการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมชองสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(๒) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤฑธิ้การจัดการเรียนการสอน การใช้ 
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น 

 ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
(๓) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ว ิจ ัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทาง 
วิชาการชองครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(๕) จัดทำปฏิทิน...



(๕) จัด,ทำปฏิทินการปฏิ,บติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบํติงานตามลำดับขั้น 
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) ปฎิบํติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๔.๓.๑ นางสาวอรวรรณ นิยมสิทธึ๋ หัวหน้างาน
๔.๓.๒ นางสาวนพณัซ เปสุริยะ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
๔.๓.๓ นางสาวกัญญ์ปวีฌ์ พรกิจจาวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

รหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ ในหมวต ๒ ข้อ ๒๖
(๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย 

และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(๒) วางแผนดำเน ินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ ื่อ 

นำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน และภายนอก

(๓) ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆ แผนกวิขา และงานต่าง  ๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ 
บุคคล องศ์กร และหน่วยงาบภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องศ์การมหาซน) 
ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพนอกของสถานศึกษา

(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบํติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบํติงานตามลำดับขั้น 
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิบของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๘) ปฏิบํติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ เกิดผลประโยชน์ 
สูงสุดแก่ทางราชการ

ตั้งแต่ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

yrJ fAt.
(นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน


