
 

 
                                                                         
 

ค ำส่ังวิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี 
ท่ี   ๑๖๓ /๒๕๖๒ 

เรื่อง     มอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
        ---------------------------------------- 

                   เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของวิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบังเกิดผลดีสมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๑๓ ของระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงมอบหมำยหน้ำท่ีรำชกำรให้
ข้ำรำชกำรครู  พนักงำนรำชกำร (ครู)  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของวิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี  ดังต่อไปนี้ 
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายภูชนะ  อุดมเวช   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ท าหน้าที่                      
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลงำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนบุคลำกร งำนกำรเงิน  
งำนกำรบัญชี  งำนพัสดุ  งำนอำคำรสถำนท่ี  งำนทะเบียน  งำนประชำสัมพันธ์  และปฏิบั ติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ี
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

นางสาวณัฐชญา  เจริญผล ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  ท าหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร   

มีหน้าที่  ๑. บริหำรขับเคล่ือนงำน/แผนกวิชำ ในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร 
   ๒. ร่วมพิจำรณำตัดสินใจกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำ

แผนกวิชำและสำมำรถลงนำมในเอกสำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร ได้ทุกกรณี เมื่อรองผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๑. งานบริหารงานทั่วไป 

๑.๑ นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป(ให้ควำมรู้ 
กำรพิมพ์หนังสือแก่ครูและบุคลำกร)  

๑.๒ นำงสำววันเพ็ญ  ถำยะเดช  พนักงำนรำชกำร(ครู) รองหัวหน้ำงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
๑.๓ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
๑.๔  นำงสำวจุไรวรรณ  ทรงหมู่  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ติดตำมกำรส่งงำน) 
๑.๕ นำงสำววันทนำ  หุ้นส่วน  เจ้ำหน้ำท่ีงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนบริหำรงำนท่ัวไป ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๑๔)  

  

๒.  งานบุคลากร 
๒.๑ นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้างานบุคลากร   
๒.๒ นำยเด่นศักดิ์  อินตำค ำ  ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนบุคลำกร 
๒.๓ นำยกิตติศักดิ์  เสนำนำม  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนบุคลำกร (ดูแลแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร)  

/๒.๔ นำยคูน… 



 ๒ 

๒.๔ นำยคูน  บุตรำช  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนบุคลำกร(ดูแลระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำน)  
๒.๕ นำงสำวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนบุคลำกร(บันทึกเหตุกำรณ์ประจ ำวัน) 
๒.๖ นำงสำวกัญยำณี  แซ่เล่ียว ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนบุคลำกร(เตรียมกำรประเมินประจ ำปี 

ของครูและบุคลำกร) 
 ๒.๗  นำยดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนบุคลำกร(เร่งรัดกำรจัดหำบุคลำกร) 
 ๒.๘  นำยสุพจน์  เพ็งก ำแหง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนบุคลำกร(ติดตำมกำรด ำเนินงำนบุคลำกร 
        หลังกลับจำกกำรอบรม ต่ำงๆ) 

๒.๙  นำงสำวสิริกัญญำ เลิศล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ีงำนบุคลำกร (ติดตำมใบลำ  และกำรสแกนนิ้วกลับ)  
มีหน้าที่  ปฏิบติัหน้ำท่ีในส่วนของงำนบุคลำกร ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วย

กำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๑๕)  

 

๓.  งานการเงิน 
๓.๑ นางสาวณัฐชญา  เจริญผล ครู คศ.๑ หัวหน้างานการเงิน 
๓.๒ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  รองหัวหน้ำงำนกำรเงิน(รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน) 
๓.๓ นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์ ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนกำรเงิน(ตรวจสอบเงินคงเหลือประจ ำวัน) 
๓.๔ นำยวีระชัย  พำรีวงค์  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนกำรเงิน(จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

เสนอโครงกำร) 
๓.๕ นำงศิรินทร์ทิพย์ ทองบุรำณ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนกำรเงิน(ตรวจสอบเงินคงเหลือประจ ำวัน)  
๓.๖ นำงสำวนิตยำ  วิสุนำ  เจ้ำหน้ำท่ีงำนกำรเงิน  
๓.๗ นำงสำวณัฐกำนต์  ทำสร้ำง เจ้ำหน้ำท่ีงำนกำรเงิน      

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนกำรเงิน ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๑๖)  

 

๔.  งานการบัญชี 
๔.๑ นางสาววารุณี  ทับสวัสด์ิ ครูพิเศษสอน หัวหน้างานบัญชี 
๔.๒ นำงสำวนำรีรัตน์  เพียช่อ ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนบญัชี 
๔.๓ นำงศิรินทร์ทิพย์ ทองบุรำณ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนบัญชี (ตรวจสอบควำมถูกต้องระบบบัญชี 

 ให้เป็นปัจจุบัน)   
๔.๔ นำงสำวณัฐชญำ  เจริญผล ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนบัญชี (ตรวจสอบควำมถูกต้องระบบบัญชี 

ให้เป็นปัจจุบัน)  
๔.๕ นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ พนักงำนรำชกำร(ครู)  ผู้ช่วยงำนบัญชี (ตรวจสอบควำมถูกต้องระบบบัญชี 

 ให้เป็นปัจจุบัน)  
๔.๖ นำยสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนบัญชี (ตรวจสอบบัญชีประจ ำเดือน)  
๔.๗ นำงสำวกุลธิดำ  ลีลำรติพงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนบัญชี     

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนกำรบัญชี ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๑๗) 

 
 

/๕. งำนพัสดุ… 
 
   



 ๓ 

๕. งานพัสดุ 
๕.๑ นายเด่นศักด์ิ  อินตาค า  ครู คศ.๒ หัวหน้างานพัสดุ      
๕.๒ นำงสำวนำรีรัตน์  เพียช่อ  ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนพัสดุ 
๕.๓ นำยคูน  บุตรำช   ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนพัสดุ(เพิ่มคู่ค้ำของวิทยำลัย)  
๕.๔ นำยธวัชชัย  ส ำเภำ  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนพัสดุ 
๕.๕ นำงสำววันเพ็ญ  ถำยะเดช  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนพัสดุ 
๕.๖ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำนพัสดุ(ตรวจสอบลงบัญชีครุภัณฑ์ประจ ำปี  
       และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ) 
๕.๗ นำยด ำรงรัตน์  ค ำลือ  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนพัสดุ(ดูแลรถโมบำยและ  
       ยำนพำหนะของวิทยำลัย)  
๕.๘ ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนพัสดุ(ดูแลรถวิทยำลัยหมำยเลขทะเบียน  

กค ๖๑๖๒ ปจ. ,กข ๓๗๙๒ ปจ.)  
๕.๙ นำยกิตติภูมิ  พรมเอำะ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนพัสดุ(ดูแลรถวิทยำลัยหมำยเลขทะเบียน  

คง ๘๘๙๓ ปจ.) 
๕.๑๐ นำงสำวสุนทรำ  ทิพย์นำงรอง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนพัสดุ 
๕.๑๑ นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนพัสดุ 
๕.๑๒ นำงสำววำรุณี  ทับสวัสด์ิ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนพัสดุ 
๕.๑๓ นำยเสนำะ  ดีขัน  พนักงำนขับรถ  ดูแลรถวิทยำลัยหมำยเลขทะเบียน กค ๖๐๖๒ ปจ. 
       และ นข ๒๗๙๔ ปจ. 
๕.๑๔ นำยอภัย  มิตรประพันธ ์  ครู คศ.๑ ดูแลรถวิทยำลัยหมำยเลขทะเบียน นข ๔๔๑๑  ปจ. 

 ๕.๑๕ นำยสมชำติ หุ้นส่วน  ครู คศ.๑ ดูแลรถวิทยำลัยหมำยเลขทะเบียนรถหกล้อ ๔๐-๐๑๔๐ 
 ๕.๑๖ นำยมำโนช  แจ่มศรี  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนพัสดุ(ดูแลระบบเบิกจ่ำยให้ครบวงจร) 
 ๕.๑๗ นำยธนวุธ  บุตรทิพย์  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนพัสดุ (จัดเก็บกุญแจ) 
 ๕.๑๘ นำยพันธ์ศักดิ์  สุวรรณโสภำ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนพัสดุ (ติดตำมใบเสร็จ) 

๕.๑๙ นำงอรชร  ส ำเภำ  เจ้ำหน้ำท่ีงำนพัสดุ 
๕.๒๐ นำงวำสนำ  บุญสำลีพิทักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนพัสดุ  

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนพัสดุ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๑๘ ) 

 

 ๖.  งานอาคารสถานที่ 
 ๖.๑ นายธวัชชัย  ส าเภา  พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้างานอาคารสถานที ่
 ๖.๒ นายสมชาติ  หุ้นส่วน  ครู คศ.1  รองหัวหน้างานอาคารสถานท่ี(ดูแลอาคาร 2

๖.๓ นายสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู คศ.1  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลอาคาร 4) 
๖.๔ นายวีระชัย  พารีวงค์  ครู คศ.1  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี(ดูแลระบบแอร์วิทยาลัยฯ 
๖.๕ นางสาวทิพวรรณ  อาจศรี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลอาคาร 1) 
๖.๖ นางพรพงิค์ จันทร์แม้น  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลห้องน ้าหญิง) 
 

/๖.๗ นายชลาธิป… 
 



 ๔ 

๖.๗ นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลระบบการตกแต่ง 
สถานท่ีดูแลสวนหย่อมให้สวยงาม) 

 ๖.๘ นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลระบบไฟฟ้า) 
 ๖.๙ นางสาวอริสา  เครือวงษ์  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลอาคารวิทยบริการ) 
 ๖.๑๐ นางสาวสุนทรา  ทิพย์นางรอง   ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี(ติดตามงานอาคารสถานท่ี) 
 ๖.๑๑ นายกิตติภูมิ  พรมเอาะ  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลห้องน ้าชายทั งหมด 
 ๖.๑๒ นายนันทวัน  อยู่สันเทียะ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลห้องน ้า 

ชายข้างโรงอาหาร) 
 ๖.๑๓ นายเลิศชาย  ค้าพล  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลโรงอาหาร) 
 ๖.๑๔ นายด้ารงรัตน์  ค้าลือ  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี (ดูแลระบบประปา) 
 ๖.๑๕ นายธนวุธ  บุตรทิพย์  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงานอาคารสถานท่ี(ดูแลพัดลมทั งวิทยาลัยฯ) 

๖.๑๔ นำงอรชร  ส ำเภำ  เจ้ำหน้ำท่ีงำนอำคำรสถำนท่ี 
๖.๑๕ นำยค ำภู  แพงงำม  หัวหน้ำคนงำน คนสวน  
๖.๑๖ นำยไพรศรี  ทีประต้ิว  คนงำน คนสวน  
๖.๑๗ นำยจ ำปี  ลำนจิตร  คนงำน คนสวน  
๖.๑๘ นำงสำวชลธิดำ  ปรำณีสร แม่บ้ำน  
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนอำคำรสถำนท่ี ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๑๙) 

 

๗.  งานทะเบียน 
๗.๑ นางศิรินทร์ทิพย์  ทองบุราณ ครู คศ.๑ หัวหน้างานทะเบียน 
๗.๒ นำงสำวชญำนิศ  วงศ์ทิมำรัตน์ ครูพิเศษสอน รองหัวหน้ำงำนทะเบียน 
๗.๓ นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์   ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนทะเบียน 
๗.๔ นำยฉัตรชัย  เนียรมงคล  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำนทะเบียน 
๗.๕ นำงสำวธนภรณ์  บุตรสมบัติ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนทะเบียน 
๗.๖ นำยกิตติศักดิ์  เสนำนำม  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนทะเบียน 
๗.๗  นำยกิตติภูมิ  พรหมเอำะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนทะเบียน 
๗.๘  นำงสำววำรุณี  ทับสวัสด์ิ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนทะเบียน 
๗.๙  นำงสำวทวีทรัพย์  สุบินทร์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนทะเบียน 
๗.๑๐ นำยสำวธัญลักษณ์  เรืองทรัพย์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนทะเบียน 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนทะเบียน ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๐) 

 

  ๘.  งานประชาสัมพันธ์ 
๘.๑ นางสาววันวิสา  ช านาญสวน ครูพิเศษสอน หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
๘.๒ นำยดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงำนรำชกำร(ครู) รองหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์(ดูแลห้องส่งวิทยุ  

R-Radio วิทยุส่ือสำรและเผยแพร่ทำงไลน์ของวิทยำลัย) 
๘.๓ ว่ำท่ี ร.ต.เกียรติศักด์ิ  สุทธิกุล ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์(ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย) 

/๘.๔ นำยศักดิ์รวี… 



 ๕ 

๘.๔ นำยศักดิ์รวี  สุวัฒนำรัตน์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์(ป้ำยประชำสัมพันธ์  
       ข้อมูลของวิทยำลัย) 
๘.๕ นำยจิรศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนประชำสัมพันธ์(ส่ือ IT และวำรสำร 
       แนะน ำวิทยำลัยฯ) 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนประชำสัมพันธ์ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๑) 

  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางอภิฤดี  เจริญสุข  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ท าหน้าที่        

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลงำนวำงแผนและงบประมำณ งำนศูนย์
ข้อมูลสำรสนเทศ งำนควำมร่วมมือ  งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ งำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  ท าหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ  

มีหน้าที่  ๑. บริหำรขับเคล่ือนงำน/แผนกวิชำ ในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร 
   ๒. ร่วมพิจำรณำตัดสินใจกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำ

แผนกวิชำและสำมำรถลงนำมในเอกสำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร ได้ทุกกรณี เมื่อรองผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  ๑.  งานวางแผนและงบประมาณ 
๑.๑ นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ ครู คศ.๑ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
๑.๒ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  รองหัวหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ 
๑.๓ นำยอภัย  มิตรประพันธ ์  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนวำงแผนและงบประมำณ จัดท ำข้อมูล 

งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำงตำมแผนควำม
ต้องกำรงบลงทุนแผนงำนพืน้ฐำน 

๑.๔ นำยฉัตรชัย  เนียรมงคล  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำนวำงแผนและงบประมำณ (ฝ่ำยวิชำกำร) 
๑.๕ นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนวำงแผนและงบประมำณ (ฝ่ำยบริหำรทรัพย์ฯ) 
๑.๖ นำงสำวสุนทรำ  ทิพย์นำงรอง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนวำงแผนและงบประมำณ (ฝ่ำยพัฒนำฯ) 
๑.๗ นำงสำวสิริกัญญำ  เลิศล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ีงำนวำงแผนและงบประมำณ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนวำงแผนและงบประมำณตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๒) 

 

  ๒.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๑ นางสาววิมณฑา  การทนารักษ์ ครูคศ.๑  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๒ นำยคูน  บุตรำช  ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ  

(ดูแลระบบ V-Cop)ดูพัฒนำระบบเครือข่ำยวิทยำลัย 
 

/๒.๓ นำยกิตติศักดิ…์ 



 ๖ 

๒.๓ นำยกิตติศักดิ์  เสนำนำม  ครู ค.ศ.๑ ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ดูแลตรวจเช็คเฝ้ำระวังกำรกระท ำผิดระบบ 
พรบ.คอมพิวเตอร์) 

๒.๔ นำยศักดิ์รวี  สุวัฒนำรัตน์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ดูแลรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศต่ำงๆ) 

๒.๕ นำยจิรศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ประสำนงำน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน) 

๒.๖ นำยสุรชัย  หำญวิเศษ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ดูแลปรับปรุงพัฒนำข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
ถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย) 

๒.๗ นำยดุสิต  พรมภักดิ์  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ดูแลระบบกำรส่ือสำรทำงแอฟพิเคช่ันไลน์วิทยำลัย) 

๒.๘ นำงสำววำรุณี  ทับสวัสด์ิ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลก่อน-หลัง 
น ำข้อมูลขึ้นสู่ระบบ) 

๒.๙ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์      ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
(ดูแลกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม) 

๒.๑๐ นำงสำวสิริกัญญำ  เลิศล้ ำ เจ้ำหน้ำท่ีงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๓) 
 

  ๓.  งานความร่วมมือ 
๓.๑ นายอภัย  มิตรประพันธ์         ครู คศ.๑   หัวหน้างานความร่วมมือ 
๓.๒ นำยแหย๋ม  ศรีบุญเรือง          ครูพิเศษสอน       รองหัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
๓.๓ นำยสุชิน  อ้วนอ่อน          ครู คศ.๑     ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ(ประสำนงำนควำมร่วมมือ 

                                                               แผนกบัญชี) 
๓.๔ นำยดิษฐ์พงศ์  ทรัพย์อเนก       พนักงำนรำชกำร(ครู)   ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ(ประสำนงำนควำมร่วมมือ 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์) 
๓.๕ นำยเพทำย  คุ้มครอง          พนักงำนรำชกำร(ครู)  ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ(ประสำนงำนให้ควำมรวมมือ 
            แผนกช่ำงซ่อมบ ำรุง) 
๓.๖ นำงพรพงิค์  จันทร์แม้น          พนักงำนรำชกำร(ครู)   ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ(ประสำนงำนให้ควำมรวมมือ 
            แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ดูแลเอกสำรข้อตกลง 
            ควำมร่วมมือ 
๓.๗  นำยมำโนช  แจ่มศรี         พนักงำนรำชกำร(ครู)   ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ(ประสำนงำนให้ควำมรวมมือ 
            แผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง) 
๓.๘  นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง         พนักงำนรำชกำร(ครู)   ผู้ช่วยงำนควำมร่วมมือ(ประสำนงำนให้ควำมรวมมือ 
            แผนกธุรกิจค้ำปลีก)ดูแลกำรประชุมรำยงำนกำรประชุม

 /๓.๙  นำงสำวสิริกัญญำ… 



 ๗ 

  ๓.๙  นำงสำวสิริกัญญำ  เลิศล้ ำ      เจ้ำหน้ำท่ีงำนควำมร่วมมือ 
มีหน้าที่ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนควำมร่วมมือตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ                   

ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ขอ้ท่ี ๒๔)และประสำนกับชุมชนใน
กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๔.๑  นางสาวทิพวรรณ  อาจศรี ครูผู้ช่วย  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
๔.๒  นำงสำวสุนทรำ  ทิพย์นำงรอง ครูพิเศษสอน  รองหัวหน้ำงำนพัฒนำวิจัยพฒันำนวัตกรรมฯ 

        (ตรวจสอบรูปเล่มโครงกำร PDCA) 
๔.๓  นำยสำโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 

        (ขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม) 
๔.๔  นำยเด่นศักดิ์  อินตำค ำ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ติดตำมโครงกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร/ 
        งำนวิจัยในช้ันเรียนแผนกวิชำ) 
๔.๕  นำยสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ติดตำมโครงกำรฝ่ำยวิชำกำรและเล่ม 
        รำยงำนวิจัยในช้ันเรียนแผนกบัญชี) 
๔.๖  ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ติดตำมโครงกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรฯ) 
๔.๗  นำยคูณ  บุตรรำช  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ติดตำมโครงกำรฝ่ำยแผนงำนฯ) 
๔.๘  นำงศิรินทิพย์  ทองบุรำณ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ตรวจสอบรูปเล่มโครงกำร PDCA) 
๔.๙  นำยคฑำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ดูแลกำรประเมินงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 

สถำนศึกษำและโครงงำนจิตอำสำ) 
๔.๑๐  นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 
        (ดูแลกำรเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุม) 
๔.๑๑ นำงสำวจิรำภรณ์  เจียมสกุล     ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมฯ 

(ดูแลกำรประเมินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ) 
๔.๑๒  นำงสำวอริสำ  โพธิ์ศรี  เจ้ำหน้ำท่ีงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๕) 
 ๕.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๕.๑  นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ ครูพิเศษสอน หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
๕.๒  นำงสำวนำรีรัตน์  เพียช่อ ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ 
๕.๓  นำยเด่นศักดิ์  อินตำค ำ  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ (แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง) 
       (ดูแลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและนิเทศติดตำม) 

/๕.๔  นำงสำววันเพ็ญ… 



 ๘ 

๕.๔  นำงสำววันเพ็ญ  ถำยะเดช   พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ   
(แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
(ดูแลด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำและนิเทศ
ติดตำม) 

๕.๕  นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ (แผนกวิชำกำรบัญชี) 
       (ดูแลกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม) 
๕.๖  นำยจิระศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ  (แผนกวิชำช่ำงยนต์) 
       (ดูแลด้ำนกำรมีส่วนร่วมและนิเทศติดตำม) 
๕.๗  นำงสำวจุไรวรรณ  ทรงหมู่ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ  (แผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง) 

(ดูแลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและนิเทศ
ติดตำม) 

๕.๘  นำงสำวอริสำ  เครือวงษ์ ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันคุณภำพฯ  (แผนกวิชำสำมัญฯ) 
       (ดูแลด้ำนกำรมีส่วนร่วมและนิเทศติดตำม) 
๕.๙ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ (แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีก) 
       (ดูแลด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ 
       นิเทศติดตำม) 
๕.๑๐ นำยธวัชชัย  ส ำเภำ  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนประกันฯ (แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน) 
              (ดูแลด้ำนปัจจัยพื้นฐำนและนิเทศติดตำม) 

 ๕.๑๑ นำงสำวอลิสำ  โพธิ์ศรี  เจ้ำหน้ำท่ีงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมระเบียบส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ 
ข้อท่ี ๒๖) 

 ๖.  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
๖.๑  นางอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงานราชการ (ครู)  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ  
๖.๒  นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษสอน รองหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลฯ 
       (ดูแลจัดท ำรำยงำนผลิตผลของสถำนศึกษำ) 
๖.๓  นำงสำวสุธำทิพย์  บุษบำ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมผลิตผลฯ 
       (ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ผลิตผลของสถำนศึกษำ) 
๖.๔  นำงสำวประไพ  พนมเขตต์   ครูพิเศษสอน   ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลฯ  (ดูแลส่งเสริมสนับสนุน 

                     ผลิตผลและจัดจ ำหน่ำยผลิตผลของสถำนศึกษำเมื่อส้ิน 
ภำคเรียน/ส้ินปีกำรกำรศึกษำ/กำรประชุมและรำยงำน 
กำรประชุม) 

 ๖.๕ นำงสำวอลิสำ  โพธิ์ศรี   เจ้ำหน้ำท่ีงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและประกอบธุรกิจ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำฯ  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำ

ด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๗) 
 

/๗. งำนศูนย์บ่มเพำะ… 
 



 ๙ 

 
๗. งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

๗.๑ นางผกายวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
๗.๒ นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร(ครู) รองหัวหน้ำงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
        (ดูแลกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม) 
๗.๓ นำงศิรินทร์ทิพย์  ทองบุรำณ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
       (ดูแลกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบบัญชี) 
๗.๔ ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
        (ดูแลกำรจัดอบรม) 
๗.๕ นำยธนวุธ  บุตรทิพย์  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
        (ดูแลกำรประสำนวิทยำกรภำยในและภำยนอก) 
๗.๖ นำงพรพิงค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
        (ดูแลกำรศึกษำดูงำน) 
๗.๗ นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 

(ดูแลประสำนกำรเก็บรวบรวมผลกำรด ำเนินธุรกิจท่ีได้
จัดท ำ) 

๗.๘ นำยเลิศชำย  ค ำพล   ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
       (ดูแลกำรประสำนวิทยำกรภำยในและภำยนอก) 
๗.๙ นำงสำวชญำนิศ  วงศ์ทิมำรัตน์  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจฯ 
       (สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจท่ีได้จัดท ำ) 
๗.๑๐ นำงสำวอลิสำ  โพธิ์ศรี   เจ้ำหน้ำท่ีงำนศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจเพื่อกำรศึกษำ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำฯ  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๗) 
 

   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายศิริพงศ์  ฟองสันเทียะ  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ท าหน้าที่     

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ 
งำนครูท่ีปรึกษำ  งำนปกครอง  งำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน  งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ งำนโครงกำรพิเศษ
และบริกำรชุมชน งำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ(ครู) ท าหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

มีหน้าที่  ๑. บริหำรขับเคล่ือนงำน/แผนกวิชำ ในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร 
   ๒. ร่วมพิจำรณำตัดสินใจกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำ

แผนกวิชำและสำมำรถลงนำมในเอกสำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร ได้ทุกกรณี เมื่อรองผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

/๑.  งำนกิจกรรม… 
 



 ๑๐ 

  ๑.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 1.1 นางสาวสุนทรา  ทิพย์นางรอง ครูพิเศษสอน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 1.2 นางสาวทิพวรรณ  อาจศรี  ครูผู้ช่วย  รองหัวหน้างานกิจกรรม 
 1.3 นางสาวณัฐชญา  เจริญผล  ครู ค.ศ.๑ ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาการบัญชี) 
 1.4 นายฉัตรชัย  เนียรมงคล  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงานกิจกรรม (หัวหน้าทีมลูกเสือเนตนารีวิสามัญ) 
 1.5 นายมาโนช  แจ่มศรี  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยงานกิจกรรม (หัวหน้าทีมกีฬาและนันทนาการ) 
 1.6 ว่าท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยงานกิจกรรม (หัวหน้าทีมนักศึกษาวิชาทหาร) 
 1.7 นางอมรรัตน์  คุ้มครอง   พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก) 

 1.8 นางพรพงิค์  จันทร์แม้น  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยงานกิจกรรม (ดูแลรับผิดชอบลูกเสือ 
        เนตรนารี) 
 1.9 ว่าท่ี ร.ต.เกียรติศักด์ิ  สิทธิกุล ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

และ(หัวหน้าทีม อวท. และชมรมวิชาชีพ) 
 1.10 นายจิรศักดิ ์ ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาช่างยนต์) 
 1.11 นายศักดิสิ์ทธิ์  เคระคุณ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก้าลัง) 
 1.12 นายทันทวัน  อยู่สันเทียะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาช่างซ่อมบ้ารุง) 
 1.13 นางสาวชญานิศ  วงค์ทิมารัตน์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานกิจกรรม (แผนกวิชาช่างคอมพิวเตอร์ฯ) 
 1.14 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณโสภา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานกิจกรรม (ดูแลรับผิดชอบกีฬาและนันทนาการ) 
 1.15 นายอานนท์ บุญช ู  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม      

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๙) 

 

   ๒.  งานครูที่ปรึกษา 
๒.๑ นายวีระชัย  พารีวงค์  ครูผู้ช่วย หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 ๒.๒ นายสุพจน์  เพ็งก้าแหง  ครูพิเศษสอน รองหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา (ศึกษาปัญหา แนว
ทางการแก้ปัญหาการออกกลางคัน และแฟ้มสะสมข้อมูลครูท่ีปรึกษา รวมถึงการประสานงานการเยี่ยมบ้าน ติดตามการ
ขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของ) 
 ๒.๓ นางสาวธนภรณ์  บุตรสมบัติ ครู ค.ศ.๑ ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) 
และการเยี่ยมบ้าน 
 ๒.๔ นำงสำววันเพ็ญ  ถำยะเดช พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา (ประสานงานการ
เย่ียมบ้าน ติดตามการขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
 ๒.๕ นายสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู ค.ศ.๑ ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา (ประสานงานการเยี่ยม
บ้าน ติดตามการขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของแผนกวิชาการบัญชี) 
 ๒.๖ นำงผกำยวรรณ ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา (ประสานงานการเยี่ยม
บ้าน ติดตามการขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก) 
 ๒.๗ นายดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา (ประสานงานการ
เย่ียมบ้าน ติดตามการขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์) 
 ๒.๘ นำยจิรศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา (ประสานงานการเยี่ยม
บ้าน ติดตามการขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของแผนกวิชาช่างยนต์) 

๒.๙ นายสิทธิชัย  นวลรักษา  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงานครูท่ึปรึกษา(ประสานงานการเยี่ยมบ้าน 
ติดตามการขาดเรียน ติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ่านมาของแผนกวิชาช่างซ่อมบ้ารุง) 

/๒.๑๐ นำงสำวอพิวรรณ... 



 ๑๑ 

๒.๑๐ นำงสำวอพิวรรณ  สินทรัพย์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนครูท่ีปรึกษำ     
          มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนครูท่ีปรึกษำ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๐)  

 

 ๓.  งานปกครอง 
๓.๑ นายดุสิต  พรมภักด์ิ  ครูพิเศษสอน หัวหน้างานปกครอง   
๓.๒ นำยสุพจน์  เพ็งก ำแหง  ครูพิเศษสอน  รองหัวหน้ำงำนปกครอง(แผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง)  
๓.๓ นำงพรพงิค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร(ครู)ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
๓.๔ นำงสำวธนภรณ์  บุตรสมบัติ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์) 
๓.๕ นำยแหย๋ม  ศรีบุญเรือง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำช่ำงยนต์)  
๓.๖ นำยดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงำนรำชกำร(ครู)ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์) 
๓.๗ นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ   พนักงำนรำชกำร(ครู)ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำกำรบัญชี) 
๓.๘ นำยเพทำย  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร(ครู)ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง) 
๓.๙ นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร(ครู)ผู้ช่วยงำนปกครอง(แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีก) 

 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนปกครอง ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๑) 
   ๔.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

๔.๑ นายกิตติศักด์ิ  เสนานาม ครู คศ.๑ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
๔.๒ นำงสำวธนภรณ์  บุตรสมบัติ ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนแนะแนวฯ (ดูแลรับผิดชอบกองทุนเงินให้ 
       กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ.) 
๔.๓ นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(ดูแลรับผิดชอบทุนกำรศึกษำอื่นๆ) 
๔.๔ นำงพรพงิค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(ขับเคล่ือนกำรออกแนะแนว) 
๔.๕ นำงสำวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(ดูแลรับผิดชอบคลีนิควัยใส) 
๔.๖ นำงสุธำทิพย์  บุษบำ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(เก็บข้อมูลผู้จบกำรศึกษำ) 
๔.๗ นำงสำวจิรำภรณ์ เจียมสกุล ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ (ดูแลรับผิดชอบกองทุนกำรศึกษำ  

และกำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยทุนไปยังหน่วยงำนเจ้ำของทุน) 
๔.๘ นำยศักดิ์รวี  สุวัฒนำรัตน์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(ขับเคล่ือนกำรออกแนะแนว) 
๔.๙ นำยจิระศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(ขับเคล่ือนกำรออกแนะแนว) 
๔.๑๐ นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนแนะแนวฯ(เก็บข้อมูลผู้จบกำรศึกษำ) 

 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๒) 

  ๕.  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
๕.๑ นางอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
๕.๒ นำงสำวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษสอน รองหัวหน้ำงำนสวัสดิกำรฯ    
๕.๓ นำยเพทำย  คุ้มครอง  พนักงำนรำชำร(ครู)ผู้ช่วยงำนสวัสดิกำรฯ(ดูแลรับผิดชอบระบบน้ ำด่ืม) 
๕.๔ นำงพรพงิค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชำร(ครู)ผู้ช่วยงำนสวัสดิกำรฯ(ดูแลรับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยอำหำร) 
 

/๕.๕ นำงสำวสุธำทิพย์... 
 



 ๑๒ 

 
๕.๕ นำงสำวสุธำทิพย์  บุษบำ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนสวัสดิกำรฯ (ดูแลรับผิดชอบกำรปฐมพยำบำล) 

 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๓) 

 

  ๖.  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
๖.๑ นายด ารงรัตน์  ค าลือ  พนักงานราชการ(ครู) หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
๖.๒ นำยสมชำติ  หุ้นส่วน  ครู คศ.๑  รองหัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษฯ  
๖.๓ นำงสำวณัฐชญำ  เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ (แผนกวิชำกำรบัญชี) 
๖.๔ นำยดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก พนักงำนรำชกำร(ครู)  ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ(แผนกวิชำช่ำงอิเล็กฯ) 
๖.๕ นำงพรพงิค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ(แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ฯ) 
๖.๖ นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร(ครู)  ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ(แผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีก) 
๖.๗ นำยศักดิ์รวี  สุวัฒนำรัตน์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ (แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง) 
๖.๘ นำยกิตติภูมิ  พรมเอำะ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ (แผนกวิชำช่ำงยนต์) 
๖.๙ นำยแหย๋ม  ศรีบุญเรือง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ (แผนกวิชำช่ำงยนต์) 
๖.๑๐  นำยทันทวัน  อยู่สันเทียะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนโครงกำรพิเศษฯ(แผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง) 
๖.๑๑ นำงสำวกุลธิดำ  ลีลำรติพงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๔) 

๗. งานส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม 
๗.๑ นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา พนักงานราชการ(ครู)หัวหน้างานส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม 
๗.๒ นำงสำวณัฐชญำ  เจริญผล ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๓ นำงสำววันวิสำ  ช ำนำญสวน ครูพิเศษสอน รองหัวหน้ำงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๔ นำงศิรินทร์ทิพย์  ทองบุรำณ ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๕ นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๖ นำยกิตติศักดิ์  เสนำนำม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๗  นำยสมชำติ  หุ้นส่วน  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๘  นำงพรพิงค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๙  นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๑๐ นำยสุพจน์  เพ็งก ำแหง  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๑๑ ว่ำท่ีร.ต.เกียรติศักดิ์  สุทธิกุล ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๑๒ นำงสำวจุไรวรรณ  ทรงหมู่ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๑๓ นำยจิระศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๑๔ นำงสำวสุนทรำ  ทิพย์นำงรอง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 
๗.๑๕ นำยอำนนท์  บุญช ู  เจ้ำหน้ำท่ีงำนส่งเสริมสถำนศึกษำคุณธรรม 

มีหน้าที่ ส่งเสริมขับเคล่ือนสู่สถำนศึกษำคุณธรรม จริยธรรม ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถำนศึกษำ จัดท ำโครงกำรคุณธรรม ลงมือช่วยกันปฏิบัติ นิเทศติดตำม ประเมินผลและเสริมแรง 

/ฝ่ำยวิชำกำร… 
 



 ๑๓ 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี      

ท าหน้าที่  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  แผนกวิชำชีพท่ีเปิด
สอนงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน งำนวัดผลและประเมินผล  งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด งำนอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน งำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ งำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์      
งำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน  ท าหน้าที่  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
มีหน้าที่  ๑. บริหำรขับเคล่ือนงำน/แผนกวิชำ ในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร 
   ๒. ร่วมพิจำรณำตัดสินใจกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน หัวหน้ำ

แผนกวิชำและสำมำรถลงนำมในเอกสำรแทนรองผู้อ ำนวยกำร ได้ทุกกรณี เมื่อรองผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 ๑.  แผนกวิชา 
      ๑.๑  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   ๑.๑.๑  นายฉัตรชัย  เนียรมงคล ครูผู้ช่วย  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์  
   ๑.๑.๒  นำงสำวสุนทรำ  ทิพย์นำงรอง  ครูพิเศษสอน  รองหัวหน้ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
   ๑.๑.๓  นำงสำวธนภรณ์  บุตรสมบัติ ครู ค.ศ.๑  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  
   ๑.๑.๔  นำงสำวทิพวรรณ  อำจศรี ครูผู้ช่วย   ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  
   ๑.๑.๕  นำงสำวอริสำ  เครือวงษ์ ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์  
   ๑.๑.๖  นำงสำววันวิสำ  ช ำนำญสวน ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
   ๑.๑.๗  นำยพันศักดิ์  สุวรรณโสภำ ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
   ๑.๑.๘  นำงสำวกัญยำนี  แซ่เล่ียว ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
   ๑.๑.๙  นำงสำวอลิษำ  พอดี  ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ 
   ๑.๑.๑๐ นำงสำวจิรำภรณ์  เจียมสกุล ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์   
 ๑.๒  แผนกวิชาช่างยนต์ 

๑.๒.๑ นายสมชาติ  หุ้นส่วน  ครู คศ.๑  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๒  นำยอภัย  มิตรประพันธ ์ ครู คศ.๑  รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  
๑.๒.๓  นำยด ำรงรัตน์  ค ำลือ  พนักงำนรำชกำร(ครู) ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  
๑.๒.๔  ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงำนรำชกำร(ครู) ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  
๑.๒.๕  นำยจิรศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  
๑.๒.๖  นำยกิตติภูมิ  พรมเอำะ ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  
๑.๒.๗  นำยแหย๋ม  ศรีบุญเรือง ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  
๑.๒.๘  นำยธนำธร  ค ำพีร์  ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงยนต์  

๑.๓  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๑  นายเด่นศักด์ิ  อินตาค า ครู คศ.๒  หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๒  นำยวีระชัย  พำรีวงค์  ครู คศ.๑  รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

/๑.๓.๓  นำยมำโนช… 



 ๑๔ 

๑.๓.๓  นำยมำโนช  แจ่มศรี  พนักงำนรำชกำร (ครู) ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๔  นำยสำโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงำนรำชกำร (ครู)  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๕  นำยศักดิ์รวี  สุวัฒนำรัตน์   ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๖  นำงสำวสุจิตรำ  นำรีรักษ์ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๗  นำยดุสิต  พรมภักดิ์  ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๘  นำยสุพจน์  เพ็งก ำแหง ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๙  นำยศักดิ์สิทธิ  เคระคุณ ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
๑.๓.๑๐ นำยธนวุธ  บุตรทิพย์  เจ้ำหน้ำท่ี  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

    ๑.๔  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔.๑  นายคูน  บุตราช  ครู คศ.๑  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
๑.๔.๒  นำยดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงำนรำชกำร (ครู) รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๔.๓  นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ ครูพิเศษสอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔.๔  ว่ำท่ี ร.ต.เกียรติศักดิ์ สุทธิกุล ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

    ๑.๕  แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
๑.๕.๑  นายเพทาย  คุ้มครอง พนักงานราชการ(ครู)  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
๑.๕.๒  นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ   ครูพิเศษ สอน  รองหัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง  
๑.๕.๓  นำงสำวสุธำทิพย์  บุษบำ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง  
๑.๕.๔  นำงสำวจุไรวรรณ  ทรงหมู่ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 
๑.๕.๕  นำยสิทธิชัย  นวลรักษำ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 
๑.๕.๖  นำยเลิศชำย  ค ำพล  ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 
๑.๕.๗  นำยทันทวัน  อยู่สันเทียะ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง   
๑.๕.๘  นำยสุรชัย  หำญวิเศษ  ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 
๑.๕.๙ นำยวิษณุ  ไชยสิทธิสร้อย ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง  

๑.๖  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
๑.๖.๑  นายธวัชชัย  ส าเภา  พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

   ๑.๗  แผนกวิชาการบัญชี 
๑.๗.๑  นางสาวนารีรัตน์  เพียช่อ ครู คศ.๑  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
๑.๗.๒  นำงสำวณัฐชญำ  เจริญผล ครู คศ.๑  รองหัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
๑.๗.๓  นำงศิรินทร์ทิพย์ ทองบุรำณ ครู คศ.๑  ครูประจ ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
๑.๗.๔  นำยสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู คศ.๑  ครูประจ ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
๑.๗.๔  นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ พนักงำนรำชกำร (ครู)  ครูประจ ำแผนกวิชำกำรบัญชี 
๑.๗.๕  นำงสำววำรุณี  ทับสวัสด์ิ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำกำรบัญชี  
๑.๗.๖  นำงสำวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำกำรบัญชี 

   ๑.๘  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๑.๘.๑  นายกิตติศักด์ิ  เสนานาม ครู คศ.๑  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๒  นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์  ครู คศ.๑  รองหัวหน้ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๓  นำงสำววันเพ็ญ  ถำยะเดช พนักงำนรำชกำร (ครู) ครูประจ ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

/๑.๘.๔  นำงพรพงิค์… 



 ๑๕ 

๑.๘.๔  นำงพรพงิค์  จันทร์แม้น พนักงำนรำชกำร (ครู) ครูประจ ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๕  นำงสำวชญำนิศ  วงศ์ทิมำรัตน์ ครูพิเศษ สอน  ครูประจ ำแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๑.๘  แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก   
๑.๘.๑  นางผกายวรรณ  ศรีนครินทร์  ครูผู้ช่วย  หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
๑.๘.๒  นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง พนักงำนรำชกำร (ครู) รองหัวหน้ำแผนกวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของแผนกวิชำ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๕) 

 

๒.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒.๑ นายฉัตรชัย  เนียรมงคล   ครูผู้ช่วย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ  
๒.๒  นำยวีระชัย  พำรีวงค์  ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

       (จัดท ำหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน/กำรจัดกำร ศึกษำระบบ
      ทวิศึกษำและท ำหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ) 

๒.๓  นำยสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู คศ.๑ รองหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ(จัดท ำแผนกำรฝึกทวิภำคี) 
๒.๔  นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์ ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

       (หลักสูตรฯแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
๒.๕  นำงสำวนำรีรัตน์  เพียช่อ  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
       (หลักสูตรฯแผนกวิชำกำรบัญชี)    
๒.๖  นำงผกำยวรรณ  ศรีนัครินทร์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

       (หลักสูตรฯแผนกวิชำค้ำปลีก) 
๒.๗  ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
       (หลักสูตรฯแผนกวิชำช่ำงยนต์) 
๒.๘  นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

       (หลักสูตรฯแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์) 
๒.๙  นำงสำวสุจิตรำ  นำรีรักษ์  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 
       (หลักสูตรฯแผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง) 
๒.๑๐  นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

       (หลักสูตรฯแผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง) 
๒.๑๑  นำงสำวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ 

       (ติดตำม ตรวจสอบใบเบิกค่ำสอนพิเศษครู) 
 ๒.๑๒  นำยวิษณุ  ไชยสิทธิสร้อย  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรฯ (ดูแล และบันทึก 
        ข้อมูลรำยวิชำในแผนกำรเรียนลงในระบบ ศธ.๐๒) 

๒.๑๓  นำงสำวอพิวรรณ  สินทรัพย์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนพัฒนำหลักสูตรฯ (จัดท ำเอกสำร จัดเก็บข้อมูลงำน 
       หลักสูตรฯดูแลตรวจสอบกำรขำดเรียนประจ ำวัน 

      ของผู้เรียนและแจ้งข้อมูลทำงไลน์) 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๖) 
/๓.  งำนวัดผล… 

 
 



 ๑๖ 

 
  ๓.  งานวัดผลและประเมินผล 

๓.๑  นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์  ครูพิเศษสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
๓.๒  นำยฉัตรชัย  เนียรมงคล  ครูผู้ช่วย  รองหัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล(จัดทดสอบมำตรฐำน 
       วิชำชีพ,สอบกลำงภำค และสอบปลำยภำค)  
๓.๓  นำยวีระชัย  พำรีวงค์  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนวัดผลและประเมินผล(จัดทดสอบมำตรฐำน 

วิชำชีพ,สอบกลำงภำคและสอบปลำยภำค)  
๓.๔  นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนวัดผลและประเมินผล(จัดแบบทดสอบมำตรฐำน 
       วิชำชีพ, สอบกลำงภำค,และสอบปลำยภำค และตรวจสอบ 
       แผนกำรเรียน)  
๓.๕  นำยกิตติภูมิ  พรมเอำะ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนวัดผลและประเมินผล(จัดทดสอบ V-Net, 
       ตรวจสอบผลกำรเรียนเพื่อน ำเข้ำระบบ ศธ.๐๒)  
๓.๖  นำงสำวอพิวรรณ  สินทรัพย์ เจ้ำหน้ำท่ีงำนวัดผลและประเมินผล(จัดเตรียมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

และบันทึกข้อมูลในระบบ ศธ.๐๒) 

 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนวัดผลและประเมินผล ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๗) 

๔.   งานวิทยบริการและห้องสมุด 

๔.๑  นางสาวอริสา  เครือวงษ์  ครูพิเศษสอน หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด  
๔.๒  นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษสอน รองหัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด  
๔.๓  นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด   
๔.๔  นำยกิตติศักดิ์  เสนำนำม  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด    

      (ดูแลปรับปรุงคอมฯและระบบเครือข่ำยศูนย์วิทยบริกำร) 
๔.๕  นำงสำวชญำนิศ  วงศ์ทิมำรัตน์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด  

(ดูแลปรับปรุงคอมฯและระบบเครือข่ำยศูนย์วิทยบริกำร) 
๔.๖  นำงสำวประไพ  พนมเขตต์  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด    
๔.๗  นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด  

(ซ่อมบ ำรุงโต๊ะ, เก้ำอี้, ช้ันหนังสือ ฯลฯ) 
๔.๘  ว่ำท่ีร.ต.เกียรติศักด์ิ  สิทธิกุล ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด  
๔.๙  นำยสุพจน์  เพ็งก ำแหง  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด   
๔.๑๐ นำยจิรศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด   
๔.๑๑ นำงสำวพัชรี  โพธิบำย  เจ้ำหน้ำท่ีงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด(จัดเก็บหนังสือสรุปสถิติกำร 

ใช้บริกำรประจ ำเดือน ตอบรับเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องละงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย) 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด และพิจำรณำคัดเลือกรำยกำรหนังสือเรียนหนังสือ

เสริมรำยวิชำ,หนังสืออ่ำนเพิ่มเติมและส่ือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๘) 

 
/๕. งำนอำชีวศึกษำ... 



 ๑๗ 

 
  ๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

๕.๑  นายสุชิน  อ้วนอ่อน  ครู คศ. ๑ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
๕.๒  นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ พนักงำนรำชกำร (ครู) รองหัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
๕.๓  นำยอภัย  มิตรประพันธ์  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
๕.๔  นำงสำวทิพวรรณ  อำจศรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
๕.๕  นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี   
๕.๗  นำยศักดิ์สิทธิ์  เคระคุณ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี   
๕.๘  นำงสำวสุธำทิพย์  บุษบำ  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
๕.๙  นำงพรพิงค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
๕.๑๐ นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  
๕.๑๑ นำงสำวพัชรี  โพธิบำย  เจ้ำหน้ำท่ีงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี   

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร ว่ำด้วยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๓๙)  
   ๖.  งานสื่อการเรียนการสอน 

๖.๑  นายศักด์ิรวี  สุวัฒนารัตน์   ครูพิเศษสอน  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   
๖.๒  นำยคูน  บุตรำช  ครู คศ.๑  รองหัวหน้ำงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน  
๖.๓  นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์ ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน  
๖.๔  นำยดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน  
๖.๕  นำงสำววันเพ็ญ  ถำยะเดช พนักงำนรำชกำร (ครู)  ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน   
๖.๖  นำงพรพิงค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน 
๖.๗  นำยจิรศักดิ์  ดวงจรัส  ครูพิเศษ สอน  ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน  
๖.๘  นำงสำวประไพ  พนมเขต์ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน  

๖.๙  นำยธนวุธ  บุตรทิพย์  เจ้ำหน้ำท่ี  ผู้ช่วยงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน   
 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนส่ือกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมจัดท ำรวบรวมส่ือกำรเรียนกำรสอน
แผนกวิชำ  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ (รำยละเอียด
ตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๔๐)  
 ๗. งานส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๗.๑  นางสาวสุนทรา  ทิพย์นางรอง ครูพิเศษสอน  หัวหน้างานส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๗.๒  นำงสำววันวิสำ  ช ำนำญสวน ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๓  นำยฉัตรชัย  เนียรมงคล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๔  นำงสำวทิพวรรณ  อำจศรี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๕  นำงสำวอริสำ  เครืองวงษ์  ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๖  นำงพรพิงค์  จันทร์แม้น  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๗  นำงศิรินทิพย์  ทองบุรำณ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๘  นำงอมรรัตน์  คุ้มครอง  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

/๗.๙  นำยสำโรจน์… 
 



 ๑๘ 

๗.๙  นำยสำโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๑๐  นำยคูน  บุตรำช  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๑๑  ว่ำท่ีร้อยตรีศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
๗.๑๒  นำงสำวจุไรวรรณ  ทรงหมู่ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ 

 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนส่งเสริมโครงงำนวิทยำศำสตร์ และขับเคล่ือนกำรจัดท ำโครงงำน
วิทยำศำสตร์ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำน ศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ 
(รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๕)  

   ๘. งานส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๘.๑  นายสาโรจน์  ซ่ือสัตย์  พนักงานราชการ (ครู)  หัวหน้างานส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๘.๒  นำยเด่นศักดิ์  อินตำค ำ  ครู คศ. ๒ รองหัวหน้ำงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
๘.๓  นำยคูน  บุตรำช  ครู คศ.๑ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
๘.๔ นำงสำวนำรีรัตน์  เพียช่อ ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
๘.๕  นำงสำวทิพวรรณ  อำจศรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
๘.๖  ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงำนรำชกำร (ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
๘.๗  นำงสำวชญำนิศ  วงศ์ทิมำรัตน์ ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
๘.๘  นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
๘.๙  นำงสำววันวิสำ  ช ำนำญสวน ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
๘.๑๐  นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
๘.๑๑  นำงสำวสุนทรำ  ทิพย์นำงรอง ครูพิเศษ สอน ผู้ช่วยงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และขับเคล่ือนกำรจัดท ำผลงำนส่ือ

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๒ 
(รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๕) 
 

 ๙. งานส่งเสริมโครงการทักษะวิชาชีพ 
๙.๑  นายเด่นศักด์ิ  อินตาค า  ครู คศ. ๑  หัวหน้างานส่งเสริมโครงการทักษะวิชาชีพ 
๙.๒  นำงสำวรัตนำภรณ์  จันทนำ พนักงำนรำชกำร (ครู) รองหัวหน้ำงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ 
๙.๓  นำงสำววิมณฑำ  กำรทนำรักษ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ 
๙.๔  ว่ำท่ี ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงำนรำชกำร(ครู) ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ 
๙.๕  นำยคธำวุฒิ  จันทิมำ  ครูพิเศษ สอน  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ 
๙.๖  นำยศักดิ์รวี  สุวัฒนำรัตน์   ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ 
๙.๗  นำยชลำธิป  ดุษฎีโสภณ ครูพิเศษ สอน  ผู้ช่วยงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้ำท่ีในส่วนของงำนส่งเสริมโครงกำรทักษะวิชำชีพ และขับเคล่ือนกำรจัดท ำโครงกำร

ทักษะวิชำชีพแผนกวิชำ  ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.
๒๕๕๒ (รำยละเอียดตำมระเบียบบริหำรอำชีวศึกษำ ข้อท่ี ๒๕) 

 

  ให้ยกเลิกค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีรำชกำรในสถำนศึกษำ ท่ี ๖๗๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๑๕  ธันวำคม  
๒๕๖๐ และค ำส่ังอื่นๆ  ท่ีขัดแย้ง ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทนโดยให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบตำม 

/ระเบียบส ำนักงำน… 
 



 ๑๙ 

 
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ส ำหรับผู้ท่ีเปล่ียนแปลงหน้ำท่ี ในระดับหัวหน้ำแผนก/หัวหน้ำงำน ขอให้ท ำกำรรับ -ส่งมอบหมำยงำนและ
รำยงำนให้วิทยำลัยฯ ทรำบ เพื่อให้ถูกต้องตำมระเบียบฯ ตลอดจนเกิดผลดีกับทำงรำชกำรต่อไป  
 

                   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๒  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

 
 

(นำยวิระ  ออมทรัพย์ทวี) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพกบินทร์บุรี 


