ด้านที่ 2 ด้านบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ฒนาประสิ
ธิภาพในการท
างาน
อัการพั
นพึงประสงค์
ของครูทและบุ
คลากรทางการศึ
กษา
1. เกณฑ์ การพิจารณาขั้นปกติ (0.5)
- ปฏิบตั ิการสอนตามกาหนด
- มีมาตรฐานอาชีวศึกษา
- มีศกั ยภาพในการสร้าง และใช้เครื่ องมือประกอบการทางาน
- ปฏิบตั ิการสอนเป็ นที่พึงพอใจของผูเ้ รี ยน
- มีบนั ทึกขอความดีความชอบ
2. ขั้นพิเศษ (1)
- มีสมรรถนะในการสอน
- เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน โดยไม่มีเงื่อนไข
- ผลสัมฤทธิ์ ของงานมีการรายงานที่ชดั เจน
- ปกป้ องและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
- มีการสร้างนวัตกรรมและชื่อเสี ยงให้กบั วิทยาลัย ฯ
3. ผู้ทไี่ ม่ ได้ รับการพิจารณาให้ เลือ่ นขั้นเงินเดือน
- ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมีรองผูอ้ านวยการรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- มีคาบสอนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
- ลาเกินตามระเบียบการลา
- ต้องโทษทางวินยั
- กระด้างกระเดื่อง ขาดความร่ วมมือโดยชัดเจน

วิทยาลัย ฯ กาหนดระเบียบการจ้ างลูกจ้ าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทการจ้ าง
1. ลูกจ้างทาสัญญา
- ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ
- มีกรอบอัตรา – ตาแหน่งกากับชัดเจนไม่เกินอัตราจ้างในแผนการจ้างของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- มีขา้ ราชการระดับ 5 / เงินสดค้ าประกัน
- การลาออกต้องชดเชยค่าเสี ยหาย – แจ้งล่วงหน้า 3 เดือน
- ไม่สามารถปรับ - ลด - เพิ่ม ค่าจ้างได้
2. ลูกจ้างโครงการพัฒนาสถานศึกษา มีคาสั่งและระยะเวลาการจ้างชัดเจน
- สามารถระงับการจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
- การลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนนั้นๆ
- อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 4 วันทางานในรอบคาสัง่ หากจาเป็ นต้องลาจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในส่ วนที่เกิน/หากขาดไม่มีเหตุผลอันควรให้ระงับการจ้าง
- ผูค้ ้ าประกันใช้หลักทรัพย์ หรื อ ผูน้ าท้องถิ่น หรื อผูป้ ระกอบการ
- ลูกจ้างชาระเงินประกันสังคมเอง
3. ครู พิเศษ
- ครู พิเศษรายชัว่ โมงด้วยเงินงบประมาณ
- ครู พิเศษประจาสานักงานด้วยเงินอุดหนุนรายเดือน
มาตรการ
-

ตักเตือน
ตัดค่าตอบแทนพิเศษ
ภาคทัณฑ์
ลดขั้น
พักงาน / ไม่ได้รับค่าตอบแทน
เลิกสัญญา / ชดเชยค่าเสี ยหาย

ลักษณะความผิด
- แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ต่อต้านผูบ้ งั คับบัญชา
- ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
- ขาดสมรรถนะและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
- ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
- ประพฤติชอบ/ ควบคุมไม่ได้
- ใช้ตาแหน่งหน้าที่และแอบอ้างผูบ้ งั คับบัญชาให้ได้มาเพื่อประโยชน์ของตนเอง
- ละเมิดกฎ / ระเบียบ / ข้อปฏิบตั ิของวิทยาลัย ฯ

การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของบุคลากรตามบทบาทหน้ าที่
เพื่อให้การบริ หารจัดการด้านบุคลากรของสถานศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยเกิด
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ
บริ หารสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้อานวยการ
- เป็ นต้นแบบที่ดี
- การตัดสิ นใจ
- จุดคุม้ ทุน
- จริ งใจ
- สังเกต
- สอนงาน / ถ่ายทอดความรู ้
- สร้างงานต่อ - ก่องานใหม่
- การมีส่วนร่ วม
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของรองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
- ให้ความช่วยเหลือ - เป็ นที่พ่ ึงครู
- ตรวจสอบการเบิกจ่าย
- มีความสามารถเป็ นที่ยอมรับ
- แก้ปัญหาอย่างมีระบบ
- สนับสนุนทรัพยากรการสอน
- ติดตาม รวบรวม ควบคุมมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการ
อาชีวศึกษา

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของรองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
- ชุมชนสัมพันธ์
- มีบุคลิกภาพดี - จิตใจดี
- สามารถประสานงานกับผูป้ กครอง
- มธุรสวาจา - ออกสังคมเก่ง
- ประกันคุณลักษณะอันพึงประสงค์นกั ศึกษา
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของรองผู้อานวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
- สร้างเครื่ องมือ - ตรวจสอบภายใน
- แก้ปัญหาและวิจยั เชิงระบบ
- ประเมินผลการใช้งบประมาณ
- ติดตาม - ทวงถามงบประมาณทดลองจ่ายในอาชี วศึกษาจังหวัด
- ประสานงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เตรี ยมการล่วงหน้า - รายงาน
- ระดมทุนและทรัพยากร
- บันทึก - ประเมินกิจกรรมในรอบไตรมาส
- บริ หารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ประเมินผลการทางานใน 4 ฝ่ าย
- เขียนแผน - โครงการ - ประเมินโครงการ - วิจยั - รายงาน
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของรองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
- ประชุม - ติดตาม
- ควบคุมทรัพยากร
- ระเบียบพัสดุ - กฎหมาย - พระราชบัญญัติ - การเงิน - บุคลากร
- ใจเย็น - อดทน - มีวนิ ยั - ตัดสิ นใจได้ - มีเหตุผล - กล้าพูด - กล้าทา - ยึดถือ
ความถูกต้องเป็ นบรรทัดฐาน - เฝ้ าบ้าน (มาก่อน - กลับทีหลัง)
- ทรัพยากรพร้อมใช้งาน
- จัดระเบียบ - บริ หารจุดคุม้ ทุน
- บริ หารเวลา - ขั้นตอน
- ลาดับความสาคัญ - การมีส่วนร่ วม - มีน้ าใจ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหัวหน้ างาน / (เลขานุการสานักงาน – หัวหน้ างาน)
- มีความรับผิดชอบ
- บริ หาร - จัดการเอกสารภายใน
- จัดระเบียบ – บริ หารจุดคุม้ ทุน

- บริ หารเวลา - ขั้นตอน
- ลาดับความสาคัญ - การมีส่วนร่ วม – มีน้ าใจ
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหัวหน้ าสาขาวิชา
- บริ หารการศึกษา – จัดตารางสอน – ปกครอง – แนะแนว – สวัสดิการ –
ฝึ กงาน
ดูงาน – พิจารณาความดี – ความชอบ – ทาผลงาน – วิจยั –
ประสานงาน – บริ หารการเงิน – บก – พอ – ภายในสาขาวิชาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเจ้ าหน้ าที่ /
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย / มีวฒ
ุ ิภาวะผูน้ าครองตน – ครองคน –
ครองงาน สามารถสร้างงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่ /(หัวหน้ าหมวด)
- เป็ นผูม้ ีทกั ษะ
- ชานาญการในภาระงานที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลดีต่อราชการ
- สามารถบริ หารขั้นตอน - เวลาตามลาดับความสาคัญ
- สามารถสร้างงานจนเป็ นที่ยอมรับต่อเพื่อนร่ วมงาน
10. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของพนักงาน (พนักงานขับรถ - ช่ าง - ผู้ชานาญการ –
แม่ ครัว -พีเ่ ลีย้ งเด็ก)
- มีจิตสานึก ค่านิยม ที่ดี
- เป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบภาระงานที่กระทาเป็ นประจาตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลดี
- เคารพวัฒนธรรมองค์กร
- มุ่งมัน่ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
11. นักการ (ผู้ช่วยช่ าง - ฝึ กหัดงาน - ทดลองงาน)
- เป็ นผูท้ ดลองงานหรื ออยูร่ ะหว่างการฝึ กงานที่ตอ้ งการความรับผิดชอบแม่นยา
ซึ่งต้องอยูใ่ นความควบคุม - ดูแล และเคารพกฎ - กติกา มารยาท เพื่อเข้าถึงการ
ประเมิน
12. คนงาน
- เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นประจาทุก ๆ วัน

1) ด้ านการวางแผน
- แผนคน สารวจกาลังพลประจาปี
- แผนงาน ทาสรุ ปการปฏิบตั ิงานและปฏิทินทางานให้สามารถร่ วมมือ – ร่ วมใจกันเชิง
ระบบ
- แผนเงิน การวางแผนการใช้เงินตามหมวดหมู่ให้เกิดความสมดุล และต่อเนื่องตลอด
ปี งบประมาณ

การประเมิน
 มีการประเมินคาสั่งทุกคาสั่ง เพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด (ตาม
แนวทางงานบุคลากร)
 รายงานประจาไตรมาส เพื่อปรับสมรรถนะ
 ประเมินกิจกรรมทั้งร่ องรอยและหลักฐานอย่างง่าย
 จัดทาแบบฟอร์ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล โดยให้มีรูปแบบเดียวกัน
เพื่อเป็ นแนวทางในการรายงานข้อมูลให้กบั บุคลากรในสังกัด
 ประเมินพนักงานราชการประจาปี
 การสอบประเมินครู ผสู้ อน , เจ้าหน้าที่ , พนักงาน และคนงาน ประจาไตรมาส
 ประเมินโครงการระยะสั้น และระยะยาว (ต่อเนื่ อง) เป็ น
รู ปเล่ม

วัฒนธรรมองค์ กร





ไพเราะ – อ่อนหวาน – ยิม้ ละไม – ยกมือไหว้ – ทักทายกัน
ไม่หวังประโยชน์และสิ่ งตอบแทนจากศิษย์
รัก – เมตตา – ช่วยเหลือศิษย์เหมือนลูกในไส้
รักษาความสะอาด – หวงแหน – และรักองค์กร
เคารพกฎ กติกา และเป็ นต้นแบบที่ดีแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
อุทิศตนไร้เงื่อนไขและข้อจากัดให้เกิดความยุง่ ยากในองค์กร
ให้เกียรติยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎกติกาสังคม
ไม่เห็นแก่ตวั – เสี ยสละช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานให้มีความสุ ขตาม
อัตภาพ
 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับบทบาทตามแผนยุทธ
 แต่งกายสุ ภาพตามข้อตกลงของสถานศึกษา





หลักการบริหารจัดการองค์ กร
 ผูบ้ ริ หาร และผูน้ าระดับปฏิบตั ิการเป็ นต้นแบบที่ดี
 จัดกลุ่มบุคลากร และกาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
 หมุนเวียนเรี ยนรู้งานทุกไตรมาส เพื่อละลายพฤติกรรมการยึดติดตัวบุคคล ยึดระบบการทดแทน
เป็ นสาคัญ
 บุคลากร 1 คน ให้รับผิดชอบ 2 งาน เพื่อรองรับภาวการณ์ขาดแคลนกาลังคน
 จัดให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ประชุ ม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
 พัฒนาทักษะฝี มือในการทางาน ทั้งในด้านการผลิตเอกสารทางราชการ การพัฒนาระบบเครื อข่าย
ภายใน และผลิตสื่ อ – เอกสารเผยแพร่ / เว็บไซต์ - เอกสารแนะนา - แผ่นพับ - คู่มือ ฯลฯ โดย
ยึดหลักในการพัฒนางาน คือ “รวดเร็ ว ฉับไว ถูกใจ ถูกต้อง”
 พัฒนาด้า นจิตสานึ กในการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ และการให้บริ การทางการศึก ษา โดยยึดหลัก
สาคัญในการบริ การ คือ “หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริ การดี ” เพื่อให้ผรู้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
สู งสุ ด
 พัฒนาด้า นภาวะผูน้ า ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้บุ ค ลากรมี ค วามกล้า ในการคิ ด กระท าในสิ่ ง อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และสังคม
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด ในเรื่ อง การมีเงื่อนไขในการสอนและการให้บริ การ
ทางการศึกษา โดยหลีกเลี่ยงการใช้คาว่า “ห้าม” หรื อ “ไม่” หรื อ “ต้อง” และ “เอาไว้ก่อน”

อัตรากาลังบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 123 คน ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

ตาแหน่ ง
ผูบ้ ริ หาร
ข้าราชการครู ผสู้ อน
ข้าราชการพลเรื อน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ครู อตั ราจ้าง
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

จานวน
5
64
1
3
4
9
37
123

แผนภาพอัตรากาลังบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2558

หน่ วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
ปี พ.ศ.
2477-2480
2480-2481
2481-2482
2482-2519
2519-2520
2520-2521
2521-2521
2522-2530
2530-2533
2533-2539
2539-2540
2540-2541
2541-2542
2542-2546
2546-2550
2550- 2553
2553-2553
2553-2557
2557- ปัจจุบนั

ชื่อ - นามสกุล
นางสะอาด
พานิชย์วิทย์
มล.หญิง
ทินกร
นางทองฟุ
พิศิษฐ์เวชภูมิ
นางมุกดา
ศรี สถิต
นางสุ จิตร์
รอดประเสริ ฐ
ดร.วิรัช
กมุทมาศ
นายวิชยั
ป้ อมประเสริ ฐ
นางอนันต์
นาคามดี
นางสาวบรรจง สกุลพราหมณ์
นางกฤษณา
ป้ อมทอง
นางสาวประดับ มุ่งกาจัด
นางลมล
ปรี ดากุล
นางสาวสมหมาย โฉมวิลยั
นายอนันต์
ใจงาม
นางเสริ ม
หอมสุ วรรณ
นายสมนึก
ภาศักดี
นางกฤชนันท์
ภู่สวาสดิ์
นายสมนึก
ภาศักดี
ดร.อรสา
รามโกมุท

ตาแหน่ ง
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ

คณะผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
\

นางอรสา รามโกมุท
ผู้อานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอัมพร ฟักจันทร์
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายแผนงานฯ

นางสาวอรนุช แสงสุ ข
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร

นางสุ ภาณี แสงอินทร์
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการ

นายธารงค์ สว่ างเดือน
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายพัฒนากิจการฯ

แผนภูมบิ ริหารสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร (ฝบ.)

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ (ฝผ.)

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนศึกษา (ฝพ.)

ฝ่ ายวิชาการ (ฝว.)

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานวางแผน และงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชา

งานบุคลากร

งานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ

งานครู ที่ปรึกษา

งานพัฒนาหลักสู ตรการเรียนการสอน

งานการเงิน

งานความร่ วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลและประเมินผล

งานพัสดุ

งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน

งานวิทยบริการและห้ องสมุด

งานอาคารสถานที่

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานบัญชี (บช.)

งานส่ งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษ และบริการชุ มชน

งานสื่ อการเรียนการสอน

งานทะเบียน

งานฟาร์ มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน)

งานประชาสั มพันธ์

ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นางอรสา รามโกมุท
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นางสาวอรนุช แสงสุ ข
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

หัวหน้ างานบริหารงานทั่วไป
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
นายสมภาพ

หัวหน้ างานบุคลากร

ขนุนทอง
นางปริ ศนา ดวงดารา

หัวหน้ างานการเงิน
นางมาริ สา อนันตเสถ

หัวหน้ างานการบัญชี
นายอรรถกร จันทรตรี

หัวหน้ างานพัสดุ
นางนงลักษณ์ สังข์ทอง

หัวหน้ างานอาคารสถานที่
นายทวีพร เอมณี โรจน์

หัวหน้ างานทะเบียน
นางสาวสมนึก รัมมะภาพ

หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์
นางจันทนา ภูเ่ จริ ญ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นางสาวอัมพร ฟักจันทร์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชี พมหาราช
งผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชี พมหาราช

หัวหน้ างานวางแผนและ
งบประมาณ
นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา
หัวหน้ างานความร่ วมมือ
นางสุ ภาภรณ์ กระตุฤกษ์

หัวหน้ างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

นางสาวกอบกาญจน์ ป่ านแก้ว

แก้วแ
หัวหน้ างานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายจิตติ พิทกั ษา

หัวหน้ างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์

หัวหน้างานส่งเสริ มผลผลิต
การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาววนิดา มานะ

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธารงค์ สว่างเดือน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

ฝ่ ายวิชาการ
นางสุ ภาณี แสงอินทร์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

หัวหน้ างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

หัวหน้ างานครูที่ปรึกษา
นางพัชรา ศิริกุลยานนท์

หัวหน้ างานพัฒนาหลักสู ตร
การเรียนการสอน
นางณัทกาญจน์ การสมสิ ษฐ์

หัวหน้ างานวัดผล
และประเมินผล
นางชมัยพร เจตตกร

หัวหน้ างานปกครอง
นายอาทร ทาราวุธ

หัวหน้ างานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน
นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย

หัวหน้ างานวิทยบริการ
และห้ องสมุด
นางภัสสร เนียหอม

หัวหน้ างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสุ ภาภรณ์ กระตุฤกษ์

หัวหน้ างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
นางสุ ลกั ษณ์ อัมพะลพ

หัวหน้ างานโครงการพิเศษ
และบริการชุ มชน
นางสาวอุทยั วรรณ จันทะมะละ

หัวหน้ างานสื่อการเรียน
การสอน
นายบัณฑิต สุ ขพันธ์

หัวหน้ าแผนกวิชา
-สามัญฯ นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
-การบัญชี นางจุฑารัตน์ วันละมุน
-การตลาด นางบุษดี วีเซ่
-โลจิสติกส์ นางบุษดี วีเซ่
-เลขานุการ นางมาลี พรหมเจริญ
-คอมพิวเตอร์ นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
-อาหารฯ นายประสิทธิ์ สาระหงส์
-คหกรรม นายอรุณ พุ่มไสว
- ผ้าฯ นางจงรักษ์ วงษ์เจตจันทร์
-ศิลปะฯ นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
-วิจิตรศิลป์ นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
-คอมฯกราฟฟิก นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง

-โรงแรม นายสัมพันธ์ หลงพิมาย
-ท่องเที่ยว นายสัมพันธ์ หลงพิมาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
นางสาวอรนุช แสงสุ ข
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

นายสมภาพ ขนุนทอง
หัวหน้ างานบริหารงานทั่วไป
นางอกนิษฐ หิดาวรรณ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวณัฐเกศ เรื องทอง

เจ้ าหน้ าทื่งาน
นางธนิสร แจ้งดี

เจ้ าหน้ าทื่งาน
นางสาวสมพร ฉัตรเจริ ญ

นางปริ ศนา ดวงดารา

หัวหน้ างานบุคลากร

หัวหน้ างานการเงิน
นางมาริ สา อนันตเสถ

หัวหน้ างานการบัญชี
นายอรรถกร จันทรศรี

หัวหน้ างานพัสดุ
นางนงลักษณ์ สังข์ทอง

หัวหน้ างานอาคารสถานที่
นายทวีพร เอมณี โรจน์

หัวหน้ างานทะเบียน
นางสาวสมนึก รัมมะภาพ

หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์
นางจันทนา ภูเ่ จริ ญ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาณัฐเกศ เรื องทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายธนิศศักดิ์ ธรรมวิถี

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวณัชชา ธารี สาสน์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวไปรยา อรรถนาถ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายอาทร ทาราวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายธเนศ ธเนศรุ่ งโรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นาจิตติ พิทกั ษา

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวพรพิมล สาใจ

นางสาวเสาวลักษณ์ นุชละออ

เจ้ าหน้ าที่งาน
นายทวีพร เอกมณี โรจน์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายวันชนะ ขันต่อ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางอัจฉรา เริ งพจน์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวกรรณิ กา มงคลมสต์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายจิตติ พิทกั ษา

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางรุ่ งทิพย์ ดวงสุ วรรณ

เจ้ าหน้ าที่งาน

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี

พนักงานขับรถ
นายไพรัช พันธุ์ไม้
นายธานี วิทยา

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายศรายุทธ ทองแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายพิพฒั น์ จิมรัมย์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวชลดา จิตรไพบูลย์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวพรทิพา สุ ริแสง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นางสาวอัมพร ฟักจันทร์
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

หัวหน้ างานวางแผนและ
งบประมาณ
นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา

รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชี พมหาราช
หัวหน้ างานวิจัยและพัฒนา
งผูหั้ อวหน้
านวยการวิ
ยาลั
างานความร่ ท
วมมื
อ ยการอาชี พมหาราช
นางสุ ภาภรณ์ กระตุฤกษ์

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายจิตติ พิทกั ษา

หัวหน้ างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์

หัวหน้างานส่งเสริ มผลผลิต
การค้าและประกอบธุรกิจ
นางวนิดา มานะ

น.ส.ศุภากรณ์ ประคองทรัพย์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวอุษณิ ษา ตรี สุขี

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวพรทิพย์ แสงศิริ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวผ่องพรรณ ศรี ภิรมย์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวพรวิสาข์ จตุระบุล

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายพิพฒั น์ จิมรัมย์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางดาวรุ่ ง โกมลวานิช

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวกัลยาณี ใบกุหลาบ

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวพรจรัส ดาวเรื อง

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายโกสิ นทร์ พุทธรักษา

หัวหน้ างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ
นางสาวกอบกาญจน์ ป่ านแก้ว

แก้วแ
เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวปราณี สุ วรรณคช

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน

เจ้ าหน้ าที่งาน
นายนิรันดิ์ บุญคง

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวพรจรัส ดาวเรื อง

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวธนะวดี หีบงา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายธารงค์ สว่างเดือน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

หัวหน้ างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา

หัวหน้ างานครูที่ปรึกษา
นางพัชรา ศิริกุลยานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายธานุวฒั น์ รัตนผ่องใส

หัวหน้ างานครูที่ปรึกษา
นายพัฒนพงศ์ ศรี สกุล

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นาชานาญ พรหมราชแก้ว

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวอารญา ควรฤาชัย

หัวหน้ างานปกครอง
ว่าที่ร้อยตรี อาทร ทาราวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวอุษณิ ษา ตรี สุขี
นายวันชนะ ขันต่อ
นายศรายุทธ ทองแก้ว
นายวศัย สติชอบ
นายพิพฒั น์ จิมรัมย์
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดิ์ บุญคง

หัวหน้ างานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน
นางสาวอารมณ์ บุญเชิดฉาย

หัวหน้ างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
รอ.สุ ลกั ษณ์ อัมพะลพ

หัวหน้ างานโครงการพิเศษและ
บริการชุ มชน
นางสาวอุทยั วรรณ จันทะมะละ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางโสภา ทองอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางขจีมาส มงคลถิ่น

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวกัลยาณี ใบกุหลาบ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางเยาวลักษณ์ อ่วมทร

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวกอบกาญจน์ ป่ านแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายวศัย สติชอบ

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวพิมพ์พร ลื่นแสง

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางจินตนา ทองจีน

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวธนะวดี หีบงา

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายอาทร ทาราวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายอริ ยวัฒ เฉลิมกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวอุทยั วรรณ จันทะมะละ

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวนันทิวฒั ฑะนะ นิลน้อย

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาววีรยา หมอนทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
นายธารงค์ สว่างเดือน
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ฯ

หัวหน้ างานวิทยบริการ
และห้ องสมุด
นางภัสสร เนียมหอม

หัวหน้ างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
นางสุ ภาภรณ์ กระตุฤกษ์

หัวหน้ างานสื่อการเรียน
การสอน
นายบัณฑิต สุ ขพันธ์

หัวหน้ างานความร่ วมมือ
นางสุ ภาภรณ์ กระตุฤกษ์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน

นางสาวพรทิพย์ แสงศิริ

นางสาวกอบกาญจน์ ป่ านแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายสัมพันธ์ หลงพิมาย

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายวันชนะ ขันต่อ

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวอุษณิ ษา ตรี สุขี

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางบุษดี วีเซ่

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายพิพฒั น์ จิมรัมย์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางดาวรุ่ ง โกมลวานิช

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายประสิ ทธิ์ สาระหงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นายนิรันดิ์ บุญคง

หัวหน้ างานพัฒนาหลักสู ตร
การเรียนการสอน
นางณัทกาญจน์ การสมสิ ษฐ์

นางชมัยพร เจตตกร

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน
นางสาวอุษณิ ษา ตรี สุขี

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวกรรณิ กา บริ บูรณ์

หัวหน้ างานวัดผล
และประเมินผล

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน

ผู้ช่วยหัวหน้ างาน

นางสาวบุญญาพร รุ่ งนาคินทร์

นางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวชลธิชา วารี เจริ ญ

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวชลธิชา วารี เจริ ญ

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางสาวกรรณิ กา บริ บูรณ์

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางดาวรุ่ ง โกมลวาณิ ช

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางดาวรุ่ ง โกมลวานิช

เจ้ าหน้ าที่งาน
นางน้ าทิพย์ รังคะกะลิน

หัวหน้ าแผนกวิชา
-สามัญฯ นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
-การบัญชี นางจุฑารัตน์ วันละมุน
-การตลาด นางบุษดี วีเซ่
-โลจิสติกส์ นางบุษดี วีเซ่
-เลขานุการ นางมาลี พรหมเจริญ
-คอมพิวเตอร์ นายอริวัฒ เฉเลิมกิจ
-อาหารฯ นายประสิทธิ์ สาระหงส์
-คหกรรม นายอรุณ พุ่มไสว
- ผ้าฯ นางจงรักษ์ วงษ์เจตจันทร์
-ศิลปกรรม นายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
-การโรงแรมและท่องเที่ยว นายสัมพันธ์ หลงพิมาย
-เทคโนโลยีการโรงแรม นายสัมพันธ์ หลงพิมาย

วิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
รำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เรื่อง วิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐำนะ
คศ.3
คศ.3

1

นางอรสา

รามโกมุท

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

2

นางสาวอัมพร

ฟักจันทร์

3

นางสาวอรนุช

แสงสุข

รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

4
5
6
7
8

นางสุภาณี

นางสาวลออง

แสงอินทร์
สว่างเดือน
ศรีสถิต
สุขพันธุ์
วัจนะสาริกากุล

9

นายสุเทพ

คศ.3

รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

คศ.3

รองผู้อานวยการชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

นิติโรจน์

ครูชานาญการ

คศ.2

10 นางสุภาภรณ์

กระตุฤกษ์

ครูชานาญการ

คศ.2

11 นางมาลี

พรหมเจริญ

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

12 นางจุฑารัตน์

พรหมจุ้ย

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

13 นายพัฒนพงศ์

ศรีสกุล

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

14 นางสาวนิชา

สุภู่อ่อน

ครูชานาญการ

คศ.2

15 นายณัฐชานนท์

ภทรักษ์

ครูชานาญการ

คศ.2

16 นางสุกัญญา

เดชะคาภู

ครูชานาญการ

คศ.2

17 นายกริช

ตระการไทย

ครูชานาญการ

คศ.2

18 นางจงรักษ์

วงศ์เจตจันทร์

ครูชานาญการ

คศ.2

19 นางกาญจนา

วิวัฒนาพรชัย

ครูชานาญการ

คศ.2

20 นางเบญจวรรณ

ฟุ้งลัดดา

คศ.3

21 นางสาววรรณา

มาลีหวล

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

22 นายปิยะ

ชูถิ่น

คศ.1

23 นายชานาญ

พรหมราชแก้ว

ครู
ครูชานาญการ

24 นางณัทกาญจน์

การสมสิษฐ์

ครูชานาญการ

คศ.2

25 นางอกนิษฐ

หิดาวรรณ

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

26 นางจันทนา

ภู่เจริญ

ครูชานาญการ

คศ.2

27 นางสมสมัย

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

นายธารงค์
นางสุมนา
นายบัณฑิต

คศ.2
คศ.2

หมำยเหตุ

ชื่อ - สกุล
ที่
28 นางขจีมาส

วิทยฐำนะ

มงคลถิ่น

ตำแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ

29 นายอรุณ

พุ่มไสว

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

30 นายธเนศ

ธเนศรุ่งโรจน์

ครูชานาญการ

คศ.2

31 นางสาวสมนึก

รัมมะภาพ

ครูชานาญการ

คศ.2

32 นางเบญจวรรณ

วิภาดาพรพงษ์

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

33 นางโสภา

ทองอ่อน

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

34 นางปริศนา

ดวงดารา

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

35 นางพัชรา

ศิริกุลยานนท์

36 นายธานินทร์

สหรัตนผล

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

คศ.3
คศ.2

37 นายธานุวฒ
ั น์

รัตนผ่องใส

ครูชานาญการ

คศ.2

38 นายประสิทธิ์

สาระหงษ์

ครูชานาญการ

คศ.2

39 นางจริยา

รอดจันทร์

ครูชานาญการพิเศษ

40 นายพงษ์รพี

จันทร์เหลือง

ครูชานาญการ

คศ.3
คศ.2

41 นางเยาวลักษณ์

อ่วมทร

42 นางมาริสา

อนันตเสถ

ครูชานาญการ

43 นางบุษดี

วีเซ่

ครูชานาญการ

คศ.2

44 ร.อ.หญิง สุลักษณ์

อัมพะลพ

45 นางสาวกอบกาญจน์
46 นางศรินธร
47 นางภัสสร

ป่านแก้ว
อ้นสวน
เนียมหอม

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

คศ.3
คศ.2

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

คศ.2
คศ.2

48 นายจีรศักดิ์

หมุนขา

ครูชานาญการ

49 นางสุนิตยา

สุขีลักษณ์

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.2
คศ.3

50 นางชมัยพร

เจตตกร

ครูชานาญการพิเศษ

คศ.3

51 นางสาวอุษณิษา

ตรีสุขี

ครู

คศ.1

52 นางสาวอัญชลี

สว่างกิจ

ครูชานาญการ

53 นายทวีพร

เอกมณีโจน์

คศ.2
คศ.1

54 นางสาววนิดา

มานะ

55 นางสาวพรทิพย์

แสงศิริ

56 นายเชิดชาย

ชัยภานุเกียรติ์

ครูชานาญการพิเศษ

ครู

คศ.3

คศ.3
คศ.2

ครู
ครูผู้ช่วย

คศ.1

ข้าราชการพลเรือน

-

-

หมำยเหตุ

ที่
ชื่อ - สกุล
57 นางสาวณัฐเกศ

วิทยฐำนะ

เรืองทอง

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

58 นายสัมพันธ์

หลงพิมาย

ครู

คศ.1

59 นายอริยวัฒ

เฉลิมกิจ

ครู

คศ.1

60 นางสาวอารมณ์

บุญเชิดฉาย

ครูผู้ช่วย

-

61 นางนงลักษณ์

สังข์ทอง

ครู

คศ.1

62 นางสาวอัยยกรณ์

พันธุ์จินา

ครูผู้ช่วย

-

63 นางสาวไปรยา

อรรถนาถ

ครูผู้ช่วย

-

64 นายอรรถกร

จันทรตรี

ครูชานาญการ

คศ.2

65 นายธนิศศักดิ์

ธรรมวิฐี

ครู

คศ.1

66 นางสาวผ่องพรรณ

ศรีภิรมย์

ครูผู้ช่วย

-

67 นายวันชนะ

ขันต่อ

ครูผู้ช่วย

-

68 นางสาวศุภากรณ์

ประคองทรัพย์

ครูชานาญการ

คศ.2

69 นางสาวพรวิสาข์

จตุระบุล

ครู

คศ.1

70 ว่าที่ร้อยตรีอาทร

ทาราวุธ

ครู

คศ.1

-

หมำยเหตุ

