คำสั่ งวิทยำลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
ที่ 37/2558
เรื่อง แต่ งตั้งบุคลำกรให้ มหี น้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในตำแหน่ งหน้ ำทีต่ ่ ำง ๆ
______________________________
สื บเนื่ องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ได้มีคาสั่งที่ 29/2557 สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้ง
บุคลากรให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในตาแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา และคณะทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แผนภู มิ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ภู เ ก็ ต สถาบัน ในเครื อ ตั้ง ตรงจิ ต รแล้ว นั้น
เห็นสมควรปรับปรุ งบุคลากรในตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็ นปั จจุบนั และมีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ฝ่ ำยบริกำรสถำนศึกษำ ซึ่งมีนางสาวจันทรา แซ่หลิม เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การสถานศึกษา ให้มี
หัวหน้างานรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 นางสาวกรองจิตร
เหมาะมาศ
หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน
1.2 นางสาวจันทรา
แซ่หลิม
หัวหน้างานบัญชี
1.3 นายอภิเชษฐ
เพ็ชรอินทร์
หัวหน้างานพัสดุ
1.4 นายธวัชชัย
สังข์ศิลป์ ชัย หัวหน้างานอาคารสถานที่
1.5 นายณัฐวุฒิ
สร้อยทอง
หัวหน้างานยานพาหนะ
1.6 นางสาวสมจิตร
อภัย
หัวหน้างานสหการ
1.7 นางจิรา
เวชสิ ทธิ์
หัวหน้างานพยาบาล
1.8 นางสาวกานณภา
ทองเกิด
หัวหน้างานประกันอุบตั ิเหตุ
1.9 นางเสาวคนธ์
คล่องการยิง หัวหน้างานร้านค้า
2. ฝ่ ำยบริหำร ซึ่งมีนายไพรัตน์
รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 นางสาวจุไรพร
2.2 นายกิจจา
2.3 นางปณิ ตา
2.4 นางสาวอมรรัตน์

ศิลปสาตร์

เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร

ปาลาหา
แสนกล้า
รุ่ งโรจน์
พรหมแก้ว

หัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานธุรการ

ให้มีหวั หน้างาน
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3. ฝ่ ำยวิชำกำร ซึ่ งมีนางสาวพรทิพย์ ศรี สวัสดิ์ เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ให้มีหวั หน้างาน
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 นางยินดี
นาคะรอด
หัวหน้างานระเบียนผูเ้ รี ยน
3.2 นางสาวพรทิพย์ ศรี สวัสดิ์
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
3.3 นางสาวจุฑารัตน์ เกื้อชู
หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั
3.4 นายกิจจา
แสนกล้า
หัวหน้างานศูนย์วทิ ยบริ การ
3.5 นางสาวสมฤทัย สมัยพิทกั ษ์
หัวหน้างานหลักสู ตรและการสอน
3.5.1 นางสาวพรทิพย์
ศรี สวัสดิ์
หัวหน้างานสาขาวิชา
3.5.1.1 นายณัฐวุฒิ
สร้อยทอง
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
3.5.1.2 นางจิรา
เวชสิ ทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
3.5.1.3 นางสาวจุไรพร ปาลาหา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3.5.1.4 นางสาวโสภี ทองโรจน์
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
3.5.1.5 นางสาวพรทิพย์ ศรี สวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
3.5.1.6 นางสาวสุ คนทิพย์ อินเลียม
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
3.5.1.7 นางสุ จินต์
วิสุทธิวชั รกุล หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
3.5.1.8 นางสาวเจริ ญศรี จงภักดี
หัวหน้างานโครงการชมรมวิชาชีพ
3.5.2 นางสาวโสภี
ทองโรจน์
หัวหน้างานทวิภาคี
3.5.3 นางสาวพรทิพย์
ศรี สวัสดิ์
หัวหน้างานหลักสู ตรระยะสั้น
4. ฝ่ ำยส่ งเสริมสถำนศึกษำ ซึ่ งมีนางจงดี พฤกษารักษ์ เป็ นรองผูอ้ านวยการรับผิดชอบฝ่ ายส่ งเสริ ม
สถานศึกษา ให้มีหวั หน้างานรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นางสาวศญานินท์
ทาศรี
หัวหน้างานบริ การและวิชาชีพสู่ ชุมชน
4.2 นางสุ จินต์
วิสุทธิวชั รกุล หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
4.3 นายรณัชย์
ตันตราจินต์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
4.4 นายกิจจา
แสนกล้า
หัวหน้างานแนะแนว
4.5 นางจงดี
พฤกษารักษ์ หัวหน้างานทุนการศึกษา
5. ฝ่ ำยส่ งเสริมพัฒนำผู้เรียน ซึ่ งมีนายเสรี ตัณฑวัฒน์ เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีหวั หน้างานรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 นายณัฐวุฒิ
สร้อยทอง
หัวหน้างานวินยั ผูเ้ รี ยน
5.2 นายธงชัย
ภิรมย์
หัวหน้างานกิจกรรมผูเ้ รี ยน
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6. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีนายวราห์ คล่องการยิง เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
6.1 นายวราห์
คล่องการยิง หัวหน้าคณะทางาน
6.2 นางสุ จินต์
วิสุทธิวชั รกุล คณะทางาน
6.3 นางสาวอังคณา
นิยมจิตต์
คณะทางาน
ให้ ผู ้ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามนโยบาย โครงสร้ า งการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
รายละเอียดในภาระงานตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตกาหนด โดยการประสานงานเพื่อรับมอบงานดาเนิ นการให้
บังเกิดผลสาเร็ จครบถ้วนสมบูรณ์ และมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรื อบกพร่ องใด ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558
เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558

(นางสันธยา ดารารัตน์)
ผูร้ ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

