
 

 
                                                                         
 

ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
ที ่๑๘๖/๒๕๕๙ 

เรื่อง     มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
        ---------------------------------------- 

                   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีสมความมุ่งหมายของทางราชการ   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๓ ของระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงมอบหมายหน้าที่ราชการให้
ข้าราชการครู  พนักงานราชการ (ครู)  และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ดังต่อไปนี้ 
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสุภาพ  วงศ์จันทร์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ท าหน้าที่        
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร งานการเงิน  
งานการบัญชี  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานทะเบียน  งานประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑. งานบรหิารงานทัว่ไป 
๑.๑  นางสาวรตันาภรณ ์ จนัทนา พนกังานราชการ (ครู) หวัหนา้งานบรหิารงานทัว่ไป  
๑.๒  นางสาวศศิธร  อรัญ  ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
๑.๓  นางสาวอริสา  เครือวงษ์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
๑.๓  นางสาววันทนา  หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป  

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานบริหารงานทั่วไป ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๑๔)  

  

๒.  งานบคุลากร 
๒.๑  นางสาววนัเพ็ญ  ถายะเดช พนกังานราชการ (ครู) หวัหนา้งานบุคลากร  
๒.๒  นายอาทิตย์  สร้อยสน  ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานบุคลากร 

(ควบคุมท าสถิติรายงานเกี่ยวกับการ
  ลงเวลาปฏิบัติราชการและดูแลระบบ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงาน) 
 ๒.๓ ว่าที ่ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ดูแลแฟ้มประวัติข้าราชการ

คร(ูก.ค.ศ.๑๖)ให้เป็นปัจจุบัน ) 
 ๒.๔  นางสาวประไพ  พนมเขตต์       ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ดูแลการบันทึก 
     เหตุการณ์ประจ าวัน ) 

 ๒.๕  นางสาววันทนา  หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
มีหนา้ที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานบุคลากร ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย

การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๑๕)  
/๓.งานการเงิน… 



 ๒ 

๓.  งานการเงนิ 
๓.๑  นางสาวณฐัชญา  เจริญผล คร ูคศ.๑  หวัหนา้งานการเงนิ 
๓.๒  นางสาวนารีรัตน์  เพียชอ่ ครู คศ.๑  รองหัวหน้างานการเงิน 

(รายงานเงินคงเหลือประจ าวันของสถานศึกษา) 
๓.๓ นางสาววิมณฑา  การทนารักษ์ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยหัวหน้างาน (รับผิดชอบการ   

ตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวัน) 
๓.๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมตตาจิตสกุล  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างาน (รับผิดชอบการ 
   ตรวจสอบเงินคงเหลือประจ าวัน) 
๓.๓  นางสาวนิตยา   วิสุนา             เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานการเงิน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๑๖)  

 

๔.  งานการบัญช ี
๔.๑  นางสาววารณุ ี ทับสวสัดิ์  ครพูิเศษ   หวัหนา้งานการบัญช ี
๔.๒  นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานการบัญชี 
๔.๓  นางสาวนารีรัตน์  เพียชอ่ ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี(ก ากับ ติดตาม 

การด าเนินงาน งานบัญชี ของวิทยาลัย 
ให้เป็นปัจจุบัน) 

๔.๔  นายธนวัฒน์  พนมเพลิง  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานการบัญชี ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย

การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๑๗)  

   

๕. งานพสัด ุ
๕.๑  นายเดน่ศักดิ ์ อนิตาค า  คร ูคศ.๑  หวัหนา้งานพสัดุ 
๕.๒  นายเริงศักดิ์  พรายระหาร ครู คศ.๑  รองหัวหน้างานพัสดุ 
        (รับผิดชอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

 และพัสดุแผนกวิชาสามัญ) 
๕.๓  นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ  

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๕.๔  นางสาววารุณี  ทับสวัสดิ์  ครูพิเศษ            ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ  

แผนกวิชาการบัญชี,ค้าปลีก 
๕.๕  นายธวัชชัย  ส าเภา  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
        (รับผิดชอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์) 
๕.๖  นายด ารงรัตน์  ค าลือ  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุแผนกวิชาช่างยนต์ 
        (รับผิดชอบยานพาหนะของวิทยาลัย) 
๕.๗  นางสาวพรพิงค์  ก้านนาค พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
๕.๘ นายคธาวุฒิ  จันทิมา  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
        (รับผิดชอบใบเบิกสี่สี) 

/๕.๙  นายศักดิร์วี…. 



 ๓ 

๕.๙ นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
        (รับผิดชอบใบเบิกสี่สี) 
๕.๑๐ ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงานราชการ(ครู) รับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๖๑๖๒ 
        (ดูแลรักษาและแจ้งซ่อม) 
๕.๑๒  นายวรัญญู  ทองจันทนาม ครูพิเศษ   รับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๙๒ 

        (ดูแลรักษาและแจ้งซ่อม) 
๕.๑๓  นายอธิวัฒน์  บัวทอง  ครูพิเศษ   รับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๘๘๙๓ 

        (ดูแลรักษาและแจ้งซ่อม) 
๕.๑๔ นางอรชร  ส าเภา  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
๕.๑๕ นางวาสนา  บุญสาลีพิทักษ์ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
๕.๑๖ นายเสนาะ  ดีขัน  พนักงานขับรถ  รับผิดชอบ ดูแล บ ารุงรักษา รถยนต์หมายเลข 
        ทะเบียน นข ๒๙๔๗, กค ๖๑๖๒, กง ๘๘๙๓ 

และลงหมายเลขครุภัณฑ์และแจ้งเวียนหนังสือ 
  ๕.๑๗  นายสุพล  อุตสาห ์ พนักงานขับรถ  รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษา รถยนต์หมายเลข 
      ทะเบียน นข ๔๔๑๑, กข ๓๗๙๒  

และลงหมายเลขครุภัณฑ์และแจ้งเวียนหนังสือ 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานพัสดุ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ

บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๑๘ ) 
 

 ๖.  งานอาคารสถานที ่
๖.๑  นายสมชาต ิ หุน้สว่น  คร ูคศ.๑  หวัหนา้งานอาคารสถานที่ 
๖.๒  นายวรัญญู  ทองจันทนาม ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
        (รับผิดชอบการจัดตารางเวร) 
๖.๓  นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่                      

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๖.๔  นางสาวพรพิงค์  ก้านนาค พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
        (จัดท า สผ. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ภายในงาน 
        อาคารสถานที่) 
๖.๕  นายอธิวัฒน์  บวัทอง  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
๖.๖  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
        แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
        (ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศในวิทยาลัย) 
๖.๗  นายสนิท  ฉิมมาแก้ว  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 

         (จัดท า สผ. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ภายในงาน 
        อาคารสถานที่) 
 

/๖.๘  นางสาวประไพ  … 



 ๔ 

๖.๘  นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที ่
        แผนกวิชาการบัญชี 
๖.๙  นายคธาวุฒิ  จันทิมา  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ (จัดท า สผ.  
        เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ภายในงานอาคารฯ) 
๖.๑๐  นายธวัชชัย  ส าเภา  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
        แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๖.๑๑  นางสาวสภุัทรชา  สวสัดี เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานอาคาร 

มีหนา้ที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานอาคารสถานที่ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๑๙) 

 

๗.  งานทะเบียน 
๗.๑  นางศรินิทรท์ิพย ์ ทองบรุาณ ครผููช้ว่ย   หวัหนา้งานทะเบยีน 
๗.๒  นางสาวชญานิศ  วงศ์ทิมารัตน์ ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานทะเบียน 

(ดูแลระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงาน 
และการรายงานผล) 

๗.๓ นายพยนต์  เหมือนวร  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน  
๗.๔ นางสาวพัชรีวรรณ  ภาสบุตร ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน  
๗.๕  นางสาวนิติยา  จินดาเลิศ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
๗.๖  นางสาวทวีทรัพย์  สุบินทร์ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานทะเบียน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๐) 

 

  ๘.  งานประชาสัมพนัธ ์
๘.๑  นายดิษฐพงษ ์ ทรัพยเ์อนก พนกังานราชการ (ครู) หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์ 
๘.๒  นายคูน  บุตราช  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (จัดท าวารสาร 
        ประจ าปีของสถานศึกษา) 
๘.๓  นางสาววิมณฑา  การทนารักษ์   ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
        (ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ) 
๘.๔  นายสนิท  ฉิมมาแก้ว  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

(บอร์ดประชาสัมพันธ์) 
๘.๕  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
        (ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์และ 
        ดูแลระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงาน) 
๘.๖  นางสาววันวิสา  ช านาญสวน ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
        (ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และสถานีวิทยุ  
        R - Radio) 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๑) 

/ฝา่ยแผนงาน... 
   



 ๕ 

ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 
นายโชคชัย  นพเทาว์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ท าหน้าที่                  

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๑.  งานวางแผนและงบประมาณ 
๑.๑  นางสาวนารรีตัน ์ เพยีชอ่ คร ูคศ.๑  หวัหนา้งานวางแผนและงบประมาณ 
๑.๒  นายอภัย  มิตรประพันธ์  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
๑.๓  นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา พนักงานราชการ (ครู)    ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

(ฝ่ายบริหารทรัพยากร,ฝ่ายพัฒนาฯ) 
๑.๔  นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
        (ฝ่ายวิชาการ)   
๑.๕  นางสาวขนิษฐา  โฮตา  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานวางแผนและงบประมาณตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๒) 

 

  ๒.  งานศนูย์ขอ้มลูสารสนเทศ 
๒.๑  นางสาววมิณฑา  การทนารักษ์ คร ูคศ.๑  หวัหนา้งานศนูยข์้อมลูสารสนเทศ 
๒.๒  นายคูน  บุตราช  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๒.๓  นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

(ดูแลระบบเผยแพร่ข่าวสาร) 
๒.๔  นางสาวชญานิศ  วงศ์ทิมารัตน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

(ดูแลระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา(V-cop) 
๒.๕  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

(ดูแลระบบเผยแพร่ข่าวสาร) 
๒.๖  นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ   ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

(ดูแลระบบเครือข่าย) 
๒.๗ นางสาวขนิษฐา  โฮตา  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๓) 

 

  ๓.  งานความรว่มมือ 
๓.๑  นายมาโนช  แจม่ศรี  พนกังานราชการ(ครู)  หวัหนา้งานความรว่มมือ 

๓.๒  นายพยนต์  เหมือนวร  ครู คศ.๑  รองหัวหน้างานความร่วมมือ 
๓.๓  นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 

(ประสานงานและความร่วมมือจากภายนอก 
 ในการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา)  

/๓.๔  นายเพทาย... 
 



 ๖ 

๓.๔  นายเพทาย  คุ้มครอง  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
        (ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ 
        หน่วยงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา) 
๓.๕  นางสาววันทนา  หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานความร่วมมือ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๔) 
  ๔.  งานวจิยัพฒันานวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์

๔.๑  นางสาวพชัรวีรรณ  ภาสบตุร ครพูิเศษ   หวัหนา้งานวจิยัพฒันานวัตกรรมฯ 
๔.๒  นายวีรพงศ์  เรืองสันติ  พนักงานราชการ (ครู) รองหัวหน้างานพัฒนาวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

๔.๓  นายเด่นศักดิ์  อินตาค า  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
๔.๔  นายสาโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
        (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานวิจัยฯสิ่งประดิษฐ์) 
๔.๕  ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
        (งานวิจัยฯสิ่งประดิษฐ์ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) 
๔.๖  นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
        (จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน) 
๔.๗  นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
        (งานวิจัยฯ สิ่งประดิษฐ์ประเภทวิชาพาณิชฯ) 
๔.๘  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
        (ดูแลระบบเผยแพร่ข่าวสาร) 
๔.๙  นางสาวอัญธิกา  เคนหล้า เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหาร
อาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๕) 
  ๕.  งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๕.๑  นายชลาธปิ  ดุษฎโีสภณ  ครพูิเศษ   หวัหนา้งานประกนัคุณภาพฯ 
๕.๒  นายวีรพงศ์  เรืองสันติ  พนักงานราชการ (ครู) รองหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
๕.๓  นางสาวณัฐชญา  เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
        (แผนกวิชาการบัญชี) 
๕.๔  นางสาวพรพิงค์  ก้านนาค พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
                                                                              (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
๕.๕  นายสาโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
        (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
๕.๖  นายอธิวัฒน์  บวัทอง  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
        (แผนกวิชาช่างยนต์) 
๕.๗  นายธนาวุฒ ิ หอมสิน   ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
        (แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 

/๕.๘  นางนภสร… 



 ๗ 

๕.๘  นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
        (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) 
๕.๙  นางสาวอัญธิกา  เคนหล้า เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าทีง่านประกันคุณภาพฯ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหาร
อาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๖) 
  ๖.  งานส่งเสรมิผลติผลการคา้และประกอบธรุกจิ 

๖.๑  นางสาวพรพงิค ์ ก้านนาค พนกังานราชการ (ครู) หวัหนา้งานสง่เสรมิผลติผลการคา้ฯ  
๖.๒  ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงานราชการ (ครู) รองหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
๖.๓  นางอมรรัตน์  คุ้มครอง    ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
        (ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภท) 
๖.๔  นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
        (ประสานงาน,ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
                                                                               ติดตามวัสดุฝึกและผลผลิตของแผนกทุกวิชา) 
๖.๔  นายสาโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
        (ประสานงาน,ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
                                                                               ติดตามวัสดุฝึกและผลผลิตของแผนกทุกวิชา) 
๖.๕  นางสาววารุณี  ทับสวสัดิ์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ  
        (จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย, จัดท าแผนธุรกิจ) 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๗) 

ฝา่ยพฒันากจิการนักเรยีนนกัศึกษา 
นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ท าหน้าที่รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครู
ที่ปรึกษา  งานปกครอง  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๑.  งานกจิกรรมนักเรยีนนกัศกึษา 
๑.๑  นางสาวรตันาภรณ ์ จนัทนา พนกังานราชการ(ครู) หวัหนา้งานกจิกรรมนักเรยีน ฯ 
๑.๒  นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 
        (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
๑.๓  นายมาโนช  แจ่มศรี  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 

(ดูแลรับผิดชอบกีฬาและนันทนาการ) 
๑.๔ นายอภิชิต  พันธ์สุ  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 

(ดูแลรับผิดชอบกีฬาและนันทนาการ) 
๑.๕  นายอธิวัฒน์  บวัทอง   ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 
        (แผนกวิชาช่างยนต์) 
๑.๖  นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 
        (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) /๑.๗  นายดสุิต... 

 



 ๘ 

 
๑.๗  นายดุสิต  พรมภักดิ์  ครูพิเศษ    ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 
        (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
๑.๘  นางสาวศศิธร  อรัญ  ครูพิเศษ    ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 

(แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 
๑.๙  ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 

(นักศึกษาวิชาทหาร ร.ด.)  
๑.๑๐  นายสนิท  ฉิมมาแก้ว  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ 
        (ดูแลรับผิดชอบ งานวัฒนธรรมและพุทธศาสนา) 
๑.๑๑  นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนฯ 
        (แผนกวิชาการบัญชี) 
๑.๑๒  นายเริงศักดิ์  พรายระหาร คร ูคศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนฯ 
        (ดูแลรับผิดชอบลูกเสือและเนตรนารี) 

      ๑.๑๓  นางสาวณัฐกานต์  ทาสร้าง เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๒๙) 
 

   ๒.  งานครทูี่ปรกึษา 
 ๒.๑  นายวรีะชยั  พารวีงค์   ครผููช้ว่ย    หวัหนา้งานครทูีป่รึกษา 
 ๒.๒  นายเริงศักดิ์  พรายระหาร คร ูคศ.๑  รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
         (ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
         การออกกลางคันของผู้เรียน)  
  ๒.๓  นายวีรพงศ์  เรืองสันติ  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
         (แผนกวิชาช่างยนต์ดูแลแฟ้มสะสมครูที่ปรึกษา 
 ๒.๔  นายคูน  บุตราช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
         (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม) 
 ๒.๖  นายคธาวุฒิ  จันทิมา  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
         (แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 

๒.๗  นางสาวชญานิศ  วงศ์ทิมารัตน์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
        (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเยี่ยมบ้าน) 

 ๒.๘  นางศิรินทร์ทิพย์  ทองบุราณ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
         (แผนกวิชาการบัญชีและติดตามจัดท าข้อมูล 
         ผู้เรียนที่ออกกลางคันในภาคเรียนที่ผ่านมา)  
 ๒.๙ นางสาวณัฐกานต์  ทาสร้าง เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา   
          มีหนา้ที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานครูที่ปรึกษา ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๐) 
 

/๓.  งานปกครอง… 
  



 ๙ 

 ๓.  งานปกครอง 
 ๓.๑  นายอภศิักดิ ์ อบุาลี  พนกังานราชการ (ครู) หวัหนา้งานปกครอง 

๓.๒  นายเพทาย  คุม้ครอง  พนักงานราชการ (ครู) รองหัวหน้างานปกครอง 
 ๓.๓  นายอภัย  มิตรประพันธ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
         (แผนกวิชาช่างยนต์) 
 ๓.๔  นายมาโนช  แจ่มศรี  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
         (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
 ๓.๕  นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
         (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 

๓.๖  นางสาวพรพิงค์  ก้านนาค พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
        (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
๓.๗ นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาบัญชี) 

 ๓.๘  นายธนาวุฒ ิ หอมสิน  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 
         (แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 
  ๓.๙  นายณัฏฐกฤษฎิ์  ศิริมงคลสันต์   เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานปกครอง ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๑) 
   ๔.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 ๔.๑  นางสาวธนภรณ ์ บตุรสมบตั ิ ครผููช้ว่ย   หวัหนา้งานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน
 ๔.๒  นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ  ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ  
         (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ๔.๓  นายอธิวัฒน์  บวัทอง  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
         (แผนกวิชาช่างยนต์)  
 ๔.๔ นายพยนต์  เหมือนวร  คร ูคศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
         (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
 ๔.๕  นายคูน  บุตราช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
         (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
 ๔.๖  นายณัฐพล  โชคเจริญ   ครูพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
         (แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 
 ๔.๗  นางสาววารุณี  ทับสวสัดิ์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
         (แผนกวิชาการบัญชี) 
 ๔.๘  นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล ครูพิเศษ   กรรมการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
         (ดูแล ด้านระบบ กยศ. ปวช.) 
 ๔.๙  นางอมรรัตน์  คุ้มครอง  ครูพิเศษ   กรรมการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         (ดูแล ด้านระบบ กยศ. ปวส.) 
 ๔.๑๐ นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   กรรมการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
         (ดูแล ด้านทุนการศึกษา)  

           /๔.๑๑ นายศักดิร์วี... 



 ๑๐ 

  
 ๔.๑๑  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารตัน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
         (จัดท าสื่อออนไลน์/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
         หน้าวิทยาลัย เกี่ยวกับการสมัครเรียน) 
 ๔.๑๑ นางสาวกุลธิดา  ลลีารติพงศ์ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 มีหนา้ที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๒) 
 

  ๕.  งานสวสัดิการนักเรยีนนกัศึกษา 
 ๕.๑  นางอมรรตัน ์ คุม้ครอง  ครพูิเศษ   หวัหนา้งานสวสัดิการนักเรยีนนักศึกษา 
 ๕.๒  นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
         (แผนกวิชาการบัญชี) 
 ๕.๓  นายอาทิตย์  สร้อยสน  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
         (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ๕.๖  นายวรัญญู  ทองจันทนาม ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
         (แผนกวิชาช่างยนต์) 
 ๕.๗  นายพยนต์  เหมือนวร  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
         (แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
               ๕.๘  นายชลาธปิ  ดุษฎีโสภณ  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
         (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)   
 ๕.๙ นางสาวกุลธิดา  ลีลารตพิงศ์ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๓) 

 

  ๖.  งานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน 
๖.๑  นายด ารงรตัน ์ ค าลือ  พนกังานราชการ (ครู) หวัหนา้งานโครงการพิเศษฯ  
๖.๒  นายอภัย  มิตรประพันธ์  ครผูู้ช่วย   รองหัวหน้างานงานโครงการพิเศษฯ 
๖.๓  นายสมชาติ  หุ้นสว่น  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
        (ดูแลโครงการอาชีวะอาสาปีใหม่, สงกรานต์) 
๖.๔  นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

(ดูแลระบบเผยแพร่ข่าวสารภายใน 
สถานศึกษาและชุมชน) 

๖.๕  นายวีระชัย  พารีวงศ์  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
        (บริการวิชาการ, สอนระยะสั้นสู่ชุมชน) 
๖.๖  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
        (บริการวิชาชีพสู่ชุมชน, Fix It Center) 
๖.๗  ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
        (บริการวิชาชีพสู่ชุมชน, Fix It Center) 

/๖.๘ นายอธิวัฒน…์ 



 ๑๑ 

๖.๘ นายอธิวัฒน์  บัวทอง  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
        (บริการวิชาชีพ, จังหวัดเคลื่อนที่, 

บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข) 
๖.๙ นายวีรพงศ์  เรืองสันติ  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
        (บริการวิชาชีพสู่ชุมชน, Fix It Center) 
๖.๑๐ นางสาวกุลธิดา  ลลีารติพงศ์ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๔) 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายวิทยา  โยนยิ่ง   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ท าหน้าที่                  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  แผนกวิชาชีพที่เปิดสอน                 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบ    
ทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑.  แผนกวชิา 
      ๑.๑  แผนกวชิาสามญัสัมพันธ ์

๑.๑.๑  นางสาวจนัทรเ์พญ็  เมตตาจิตสกลุ  ครผููช้ว่ย  หวัหนา้แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ 
๑.๑.๒  นางสาวธนภรณ์  บุตรสมบัติ  ครูผู้ช่วย  รองหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๑.๑.๓  นายเริงศักดิ์  พรายระหาร  ครู คศ.๑ ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๑.๑.๔  นางสาวอริสา  เครือวงษ์  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๑.๑.๕  นายสนิท  ฉิมมาแก้ว   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๑.๑.๖  นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
๑.๑.๗  Miss.Garlan Tampioc Silayan  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

      ๑.๑.๘  นางสาววันวิสา  ช านาญสวน  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
  ๑.๑.๙  นายอภิชิต  พันธ์สุ   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

  ๑.๑.๑๐  นางสาวพัชรีวรรณ  ภาสบุตร  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

 ๑.๒  แผนกวชิาชา่งยนต ์
๑.๒.๑  นายอภยั  มติรประพนัธ์  ครผููช้ว่ย  หวัหนา้แผนกวชิาชา่งยนต ์
๑.๒.๒  นายสมชาติ  หุ้นส่วน   ครู คศ.๑ รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๓  ว่าที่ ร.อ.บพิตร  บูรมิ   ครู คศ.๓ ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๔  นายด ารงรัตน์  ค าลือ   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๕ ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์   พนักงานราชการ (ครู) ครแูผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๖  นายวีรพงศ์  เรืองสันติ   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๗  นายอธิวัฒน์  บัวทอง   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
๑.๒.๘  นายวรัญญู  ทองจันทนาม  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 

๑.๓  แผนกวชิาชา่งไฟฟา้ก าลงั 
๑.๓.๑  นายเด่นศักดิ ์ อนิตาค า  คร ูคศ. ๑ หวัหนา้แผนกวชิาไฟฟ้าก าลงั 

/๑.๓.๒  นายพยนต…์ 



 ๑๒ 

๑.๓.๒  นายพยนต์  เหมือนวร   ครู คศ. ๑ รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๓ นายวีระชัย  พารีวงค์   ครูผู้ช่วย  ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๔  นายมาโนช  แจ่มศรี   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๕  นายสาโรจน์  ซื่อสัตย์   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๖  นางสาวสุจิตรา  นารรีักษ์  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๗  นายศักดิ์รวี  สุวัฒนารัตน์    ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
๑.๓.๘  นายดุสิต  พรมภักดิ์   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

   ๑.๔  แผนกวชิาชา่งอเิลก็ทรอนกิส์ 
๑.๔.๑  นายคูน  บตุราช   ครผููช้ว่ย  หวัหนา้แผนกวชิาชา่งอิเลก็ทรอนกิส ์ 
๑.๔.๒  นายชลาธิป  ดุษฎโีสภณ  ครูพิเศษ  รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔.๓  นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก  พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

   ๑.๕  แผนกวชิาชา่งซ่อมบ ารงุ 
๑.๕.๑  นายเพทาย  คุ้มครอง   พนกังานราชการ(ครู) หวัหนา้แผนกวชิาชา่งซอ่มบ ารุง 
๑.๕.๒  นายธนาวุฒิ  หอมสิน   ครูพิเศษ  รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
๑.๕.๓  นายอภิศักดิ์  อุบาลี   พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง 
๑.๕.๔  นายคธาวุฒิ  จันทิมา   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง  
๑.๕.๕ นายณัฐพล  โชคเจริญ   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง  
๑.๕.๖ นางสาวศศิธร  อรัญ   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง  

๑.๖  แผนกวชิาเทคนคิพืน้ฐาน 
๑.๖.๑  นายธวชัชยั  ส าเภา   ครพูิเศษ  หวัหนา้แผนกวชิาเทคนคิพืน้ฐาน 

๑.๖.๒  นายธนาวุฒิ  หอมสิน   ครูพิเศษ  รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
   ๑.๗  แผนกวชิาการบญัช,ีแผนกวชิาธรุกจิคา้ปลีก 
       ๑.๗.๑  นางสาวนารรีัตน ์ เพยีช่อ  คร ูคศ.๑ หวัหนา้แผนกวชิาการบัญชี,ธรุกจิค้าปลกี 
     ๑.๗.๒ นางสาวณัฐชญา  เจรญิผล   ครู คศ.๑ รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
        ๑.๗.๓  นางอมรรัตน์  คุ้มครอง  ครูพิเศษ  รองหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
        ๑.๗.๔  นางศิรินทร์ทิพย์ ทองบุราญ  ครผูู้ช่วย  รองหัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
        ๑.๗.๕  นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา  พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี  
        ๑.๗.๖  นางสาววารุณี  ทบัสวัสดิ์  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
        ๑.๗.๗  นางสาวประไพ  พนมเขตต์  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาการบัญชี 
  ๑.๘  แผนกวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกิจ   

๑.๘.๑ นางสาววมิณฑา  การทนารักษ ์  คร ูคศ.๑ หวัหนา้แผนกวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 
๑.๘.๒  นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช  พนักงานราชการ (ครู) รองหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๓  นางสาวพรพิงค์  ก้านนาค  พนักงานราชการ (ครู) ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๔  นายอาทิตย์  สร้อยสน   ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๕  นางสาวชญานิศ  วงศ์ทิมารัตน์  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑.๘.๖  นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ  ครูพิเศษ  ครูประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของแผนกวิชา ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๕) /๒.งานพฒันา… 



 ๑๓ 

๒.  งานพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
๒.๑  นางสาวจนัทรเ์พญ็  เมตตาจติสกลุ  ครผููช้ว่ย  หวัหนา้งานพฒันาหลักสตูรฯ 
๒.๒  นายชลาธิป  ดุษฎีโสภณ   ครูพิเศษ  รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 (หลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
และท าหน้าที่แทน หน.งานหลักสูตรฯ เมื่อ
ติดภารกิจหรือที่ได้รับมอบหมาย) 

๒.๓  นางศิรินทร์ทิพย์  ทองบุราณ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (หลักสูตรฯ แผนกวิชาการบัญชี) 
๒.๔  นายวีรพงศ์  เรืองสันติ   พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (หลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างยนต์) 
๒.๕  นางสาววันเพ็ญ  ถายะเดช  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (หลักสูตรฯ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
๒.๗  นางสาวอริสา  เครือวงษ์   ครูพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (หลักสูตรฯ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์) 
๒.๘  นางสาวสุจิตรา  นารีรักษ์  ครูพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (หลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
๒.๙  นายคธาวุฒิ  จันทิมา   ครูพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (หลักสูตรฯ แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 
๒.๖  นางสาววารุณี  ทับสวสัดิ์   ครูพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 

(ติดตาม ตรวจสอบใบเบิกค่าสอนพิเศษครู)   
๒.๑๐  นายวีระชัย  พารีวงค์   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
        (จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/การจัดการ 
        ศึกษาระบบทวิศึกษา) 
๒.๑๑  นางสาวอพิวรรณ  สินทรัพย์  เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีง่านหลักสูตรการเรียนการสอน (จัดท า 

เอกสาร จัดเก็บข้อมูลงานหลักสูตรฯ ดูแล  
ตรวจสอบการขาดเรียน ประจ าวันของผู้เรียน  
และแจ้งข้อมูลทางไลน์ ฯ) 

๒.๑๒  นางสาวสภุัทรชา  สวสัดี    เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ (ดูแล ตรวจสอบการ 
        ขาดเรียน ประจ าวันของผู้เรียน และแจ้งข้อมูล 

ทางไลน์ฯ) 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๖) 

 

  ๓.  งานวดัผลและประเมนิผล 
๓.๑  นางสาวสจุติรา  นารรีักษ์ ครพูิเศษ   หวัหนา้งานวดัผลและประเมนิผล 
๓.๒  นายวีระชัย  พารีวงค์  ครูผู้ช่วย   รองหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
        (จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ, สอบกลางภาค 

และสอบปลายภาค) 
/๓.๓ นายพยนต…์ 



 ๑๔ 

๓.๓  นายพยนต์  เหมือนวร  คร ูคศ. ๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
        (จัดทดสอบ V-Net, ตรวจสอบผลการเรียน 

ของผู้เรียน) 
๓.๔  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมตตาจิตสกุล ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
        (จัดแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ, สอบกลางภาค 

และสอบปลายภาคและตรวจสอบแผนการเรียน 
เพ่ือน าเข้าระบบ ศธ.๐๒) 

๓.๕  นางสาวอพิวรรณ  สินทรัพย์ เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าทีง่านวัดผลและประเมินผล 
        (จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและบันทึกข้อมูล 

ในระบบ ศธ.๐๒) 
มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานวัดผลและประเมินผล ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๗) 
 

 ๔.   งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 ๔.๑   นางนภสร  ฉตัรกาญจนากลู ครพูิเศษ   หวัหนา้งานวทิยบรกิารและหอ้งสมุด 
 ๔.๒  นางสาวอริสา  เครืองวงษ์ ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
 ๔.๓  นางอมรรัตน์  คุ้มครอง  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด 
         (จดัตกแต่งอาคารวิทยบริการและงานอ่ืนที่ 
         ได้รับมอบหมาย) 
 ๔.๕  นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ  ครพิูเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด 
         (ดูแลปรับปรุงระบบเครือข่ายศูนย์วิทยบริการ) 
 ๔.๕  นางสาววันวิสา  ช านาญสวน ครพิูเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด 
         (จัดท าเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียน)  
 ๔.๖  นางสาวสภุัทรชา  สวสัดี  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการและห้องสมุด 
         (จัดเก็บหนังสือสรุปสถิติการใช้บริการประจ าเดือน 
         ตอบรับเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับ 
         มอบหมาย) 

มีหนา้ที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๘) 

 

  ๕.  งานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๕.๑  นายพยนต ์ เหมือนวร  คร ูคศ.๑  หวัหนา้งานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 
 ๕.๒  นายประพัทธ์พงศ์  ทากุ  ครูพิเศษ   รองหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จัดหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 ๕.๓  นายสมชาติ  หุ้นสว่น  คร ูคศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จัดหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 

/๕.๔  นายคูน… 



 ๑๕ 

 
 ๕.๔  นายคูน  บุตราช    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จดัหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 ๕.๕  นายเพทาย  คุ้มครอง  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จัดหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 ๕.๖  นางสาวรัตนาภรณ์  จันทนา พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จัดหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 ๕.๗ นางอมรรัตน์  คุ้มครอง  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จัดหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 ๕.๘ ว่าที ่ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒพงศ์  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         (จัดหาสถานที่ฝึกงานฝึกอาชีพและรวบรวม 
         เอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
 มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ                            
การอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๓๙) 
   ๖.  งานสื่อการเรยีนการสอน 
 ๖.๑  นายศกัดิร์ว ี สวุฒันารตัน์ ครพูิเศษ   หวัหนา้งานสื่อการเรยีนการสอน 
 ๖.๒  นายสาโรจน์  ซื่อสัตย์  พนักงานราชการ(ครู) รองหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานสื่อนวัตกรรม ฯ/ 
         สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา) 
 ๖.๓ ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
                            (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานสื่อนวัตกรรม ฯ/  
         สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างยนต์) 
 ๖.๕  นายธวัชชัย  ส าเภา  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานสื่อนวัตกรรม ฯ/  
         สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน) 
 ๖.๖  นางสาวประไพ  พนมเขตต์ ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานสื่อนวัตกรรม ฯ/  
         สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาการบัญชี,ค้าปลีก) 
 ๖.๗  นายประพัทธ์พงษ์  ทากุ  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานสื่อนวัตกรรม ฯ/ 
         สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ 
         จัดท าบันทึกภาพโปรแกรม รวบรวมสื่อ) 
 

/๖.๘  นายคูน… 



 ๑๖ 

 
 ๖.๘  นายคูน  บุตราช  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ขับเคลื่อนการจัดท าผลงานสื่อนวัตกรรม ฯ/ 
         สิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างเล็กทอนิกส์) 
 ๖.๙  นางสาววารุณี  ทับสวสัดิ์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ส่งเสริมจัดท ารวบรวมสื่อการเรียน การสอน 
         แผนกวิชาการบัญชี,ค้าปลีก) 
 ๖.๑๐ นายอาทิตย์  สร้อยสน  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ส่งเสริมจัดท ารวบรวมสื่อการเรียน การสอน 
         แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ๖.๑๑ นายสมชาติ  หุ้นสว่น  ครู คศ.๑  ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ส่งเสริมจัดท ารวบรวมสื่อการเรียน การสอน 
         แผนกวิชาช่างยนต์) 
 ๖.๑๒  นายดุสิต  พรมภักดิ ์  ครูพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ส่งเสริมจัดท ารวบรวมสื่อการเรียน การสอน 
         แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง) 
 ๖.๑๓ นายดิษฐพงษ์  ทรัพย์เอนก พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ส่งเสริมจัดท ารวบรวมสื่อการเรียน การสอน 
         แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 
 ๖.๑๔  นายเพทาย  คุ้มครอง  พนักงานราชการ(ครู) ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
         (ส่งเสริมจัดท ารวบรวมสื่อการเรียน การสอน 
         แผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง) 

มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานสื่อการเรียนการสอน  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (รายละเอียดตามระเบียบบริหารอาชีวศึกษา ข้อที่ ๔๐)  

 

  ให้ยกเลิกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการในสถานศึกษา ที่ ๑๖๘/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๘ และค าสั่งอ่ืนๆ  ที่ขัดแย้ง ให้ใช้ค าสั่งนี้แทนโดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส าหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ ในระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้างาน ขอให้ท าการรับ -ส่งมอบหมายงานและ
รายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ตลอดจนเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป  
 

                   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 


