
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

 เอกสารเล่มนี้ได้จัดทำขึ้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งคณะผู้จัดทำ
ได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วน เพ่ือให้การแสดงข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและใช้ประโยชน์ใน
การเก็บข้อมูลต่อไป 
 

 ข้อมูลที่ได้นำมาบรรจุไว้มีทั้งหมด 10 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล
งบประมาณการศึกษา  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลอาคารสถานที่  และข้อมูลทางสังคม  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ 
 

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
อนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งแนะนำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสาร หวังว่าข้อมูลเหล่านี้  จะเป็น
สารสนเทศที่ดีในการพัฒนาและการกำหนดทิศทาง  การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและรวดเร็ว 

 
 
 
       
               
                     
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 



 
 

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลยัเทคนิคสัตหีบ  
 

ปรัชญาวิทยาลัย 
เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่สร้างสรรค์ 

ขยันทำงาน  ผสานคุณธรรม 
 

 คือ ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารจัดการวิทยาลัยฯ  
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพ่ือการทำงาน  

 

พันธกิจ (Mission) 
1. การบริหารจัดการเชิงรุก  โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นำ 
2. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน 
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. วิจัย พัฒนา และการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ 
6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกส่วน 
7. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
“ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
“วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมุ่งผลิตกำลังคน ที่มีสมรรถนะ และคุณภาพสู่สากล”  

  

วัตถุประสงค ์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ทักษะเยี่ยม โดยผู้เรียนจะต้องมีความขยันอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ มีฝีมือ มีความ
ชำนาญและประสบการณ์  สามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจ  พร้อมทั้งมี
คุณธรรม มีนิสัยรักการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย มีความ
สำนึกในความเป็นไทย ช่วยกันดำรงไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นองค์กร์ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 



 
 

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ผลิตนักเรียน นักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ได้ตามเป้าหมายของ

การปฏิรูปการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้กับแรงงานนอกระบบเพ่ิมข้ึน 
2.  พัฒนาครู บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้มีคุณภาพ และได้รับการยกย่อง เชิดชูจาก 

สังคม  
3.  พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียน การสอนทั้งระดับ ปวช. 

ปวส. และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
สมาคมวิชาชีพ 

4.  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1.  มีสถานประกอบการจำนวนมากให้ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และรับนักศึกษา

เข้าฝกึงาน 
2.  มีระบบฐานข้อมูลที่ทำงานประสานเป็นเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3.  บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบให้สัมพันธ์กับ                     
                        ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  เพ่ิมโอกาสการเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบใน 
                        ระดับสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพของครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  สร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้ครูวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในด้านการเรียน การสอนมุ่งสู่ 

                                   ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 ฝ่ายทั้ง 

                                 ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพุทธญาณเรศ 
 
 
 



 
 

สิ่งสักการบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     
 
 
 
 

  ท้าวมหาพรหม 
 
 
 
 



 
 

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
 
 การจัดตั้ง 

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด
ตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย  โดยรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐออสเตรีย เสนอให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักร เครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญมา
ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งการทำงานของเครื่องจักรกล และการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา 
ส่วนรัฐบาลไทย เป็นผู้จัดหาที่ดินทำการก่อสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ตามที่ทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนนัก-ศึกษา เกิดทักษะตรงกับมาตรฐานช่างเทคนิคและสถานประกอบการ 
3. เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนการสอนกับช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

ในภาคตะวันออก 
 

 ความเป็นมา 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2506 กระทรวงศึกษาธิการ   ได้กำหนดให้จัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ                 
ณ บ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 

 วันที่ 1 กันยายน 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ (ทส.)  และ
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าTHAI-AUSTRIAN TECHNICAL SCHOOL และเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ห่างไกลจากตัวจังหวัดการเดินทางไม่สะดวกทางโรงเรียนจึงจัดให้มีหอพักนักเรียน-นักศึกษา โดยมี
หอพัก 2 หลัง คืออาคารหอพัก 4 ชั้น และอาคารหลังไม้   ทำให้ครู-อาจารย์และนักเรียนมีความผูกพัน 
รักใคร่กันเป็นอันมาก ปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายขึ้น ประกอบกับจำนวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
อาคารหอพัก จึงได้ถูกยกเลิกในปีการศึกษา 2533 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2520 กรมอาชีวศึกษาได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ
อย่างเป็นทางการโดย Mr.Kari  Peterlik  เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยผู้แทนรัฐบาล
ออสเตรียเป็นผู้มอบนายภิญโญ สาธรรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเป็น
ผู้รับมอบวันที่ 2 สิงหาคม 2533 กระรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกระดับโรงเรียนเทคนิคสัตหีบสังกัด
กองโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THCHNICAL 
COLLEGE SATTAHIP CHONBURI 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ได้มีการลงนามในบันทึกช่วยจำ ระหว่าง Mr. Hoch Lenitner 
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้แทนรัฐบาลออสเตรีย กับนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ผู้ แทน



 
 

รัฐบาลไทยในโครงการให้ความช่วยเหลือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2533 – 2537) โดยมี  
ฯพลฯ HE.Dr. Alois Mock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรียเป็นสักขีพยาน  
โครงการนี้ได้แบ่งการจัดส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ ออกเป็น 4 ระยะดังนี้ 

- ระยะที่ 1 สิงหาคม 2533 จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์บางอย่างมาเพ่ือช่วยซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์
เดิมซึ่งชำรุดและเพ่ิมเติมอุปกรณ์และเครื่องจักร คิดเป็นเงิน 2,477,450.62 บาท และ 19 พฤศจิกายน 
2533  มอบเงินจำนวน 991,872.52 บาท ให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในประเทศ 

- ระยะที่ 2  กุมภาพันธ์ 2537 ได้จัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นเงิน 1,748,934.74 
บาท 

- ระยะที่ 3 พฤษภาคม 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเป็นเงิน 8,335,160.66 บาท  
และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน มาดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ และแนะนำการใช้ 

- ระยะที่ 4 กันยายน 2539 จัดส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ทันสมัยมาเพ่ิมเติม ในส่วนที่เหลือและ 
จะมีผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติหน้าที่อีกประมาณ 5 - 6 คน และจัดพิธีมอบเครื่องจักรเครื่องมือชุดใหม่ตาม
โครงการให้ความช่วยเหลือครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คณะผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรียที่มา
ปฏิบัติงานในช่วงที่ 3 ของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2539 มีดังนี ้

1. Mr.Hermann  Kotzmann หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ 
2. Mr.Kurt  Reiter  ผู้เชี่ยวชาญช่างหล่อโลหะ  
3. Mr.Christian  Gruber ผู้เชี่ยวชาญช่างเชื่อม 
4. Mr.Gerhard  Mayer  ผู้เชี่ยวชาญช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทั้งในปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นโดย
ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม   ได้มอบโล่รางวัลดีเด่น
โดยมี นายวิชัย  ป้อมประเสริฐ ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในครั้งนั้นเป็นผู้รับมอบ วิทยาลัยฯ 
ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีการศึกษา 2534   ในฐานะสถานศึกษา
ดีเด่นในระดับอุดมศึกษาของเขตการศึกษาที่  12 ปี พ .ศ . 2536 และเปิดทำการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ปี มีฐานะเทียบเท่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
เครื่องกล และเปิดสอนในสาขาวิชาเครื่องมือกล อีก 1 สาขา ในปีการศึกษา 2537 

นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยังเป็นศูนย์การศึกษาของนักศึกษาสถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2536 – ปีการศึกษา 2540 มีทั้งสิ้น 5 สาขา คือ 

 

1. เทคโนโลยีก่อสร้าง 
2. เทคโนโลยีการผลิต 
3. เทคโนโลยีเครื่องกล 
4. เทคโนโลยีไฟฟ้า 
5. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบยังได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาเข้าร่วมพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 
และบุคลากรในสถานศึกษาโดยได้รับเงินกู้จากสำนักงาน OECF ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมอบให้กรมอาชีวะ
ศึกษาเป็นเงินทั้ งสิ้น 1 ,913.3 ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาลไทยอีก 569 ล้านบาททั้งนี้  
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็น 1 ใน 10 วิทยาลัยฯ ที่จะมีส่วนได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากยอดดังกล่าวจะ
นำมาพัฒนาแผนกช่างเทคนิคการผลิตและช่างกลโรงงานเพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคตะวันออก 
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2541 

ในปีพ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่  ศธ 0604/038 สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ลงวันที่ 18 มกราคม 2548  ตามความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการอาชีวศึกษานานาชาติ  ณ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในระดับภูมิภาคอีก 3 แห่ง โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ ายอาชีวศึกษานานาชาติของภาค
ตะวันออก  

เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้รับยกย่องให้ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ (Super Model)       
แห่งเดียว ประเภทวิทยาลัยเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยฯ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น 
รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา โดยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   โดยมีนายสมชาย  ธำรงสุข   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   
ในครั้งนั้น เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน 

ปี  พ.ศ. 2553 นายจักรพันธ์   เนื่ องจำนงค์  นั กศึกษาแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับเกียรติบัตรและราง วัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 

 
ข้อมูลที่ตั้ง 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ชื่อภาษาอังกฤษ  THAI-AUSTRIAN TECHNICAL COLLEGE 
ที่ตั้งสถานศึกษา  193 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 
เนื้อท่ี   64 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา 
โทรศัพท์  038-238398, 038-238527 
โทรสาร   038-237268 
เว็บไซต์   www.tatc.ac.th 
อีเมล   saraban@tatc.ac.th 
 



 
 

 
 
 

ลำดับ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

1. นายประพัฒน์ แสงวนิช พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2513 

2. นายสงวน แก้วมรกต พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2513 

3. นายสกุล เวชชกร พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2519 

4. นายจรุง ผาสุวรรณ พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522 

5. นายจรูญ ชูลาภ พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528 

6. นายสงวน บุญปิยทัศน์ พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530 

7. นายเชิดเชลง ชิตชวนกิจ พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531 

8. นายวิชัย ป้อมประเสริฐ พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535 

9. นายสุชิน วังบรรพต พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 

10. นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 

11. นายสมศักด์ิ สุหร่ายคิมหันต์ พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 

12. นายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 

13. นายวัชระ อนุศาสนกุล พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 

14. นายสมชาย ธำรงสุข พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

15. นายวัชรินทร์ ศิริพานิช พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 

16. นายศักดิ์ชัย          ธีระประทีป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 

17. นายวิชัย หาญพลาชัย พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

18. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 



 

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พ.ศ.2565 

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
นายบดรีฏัฐ์  ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ ์

 

  งานบริหารงานทัว่ไป 
  นายชาญณรงค์  ทองจันทร ์

  งานบุคลากร 
  นางวรกญัญา  ขวัญม่วง 

  งานการเงิน 
  นางปริญญารัตน์  แก้วยศ 

  งานบัญช ี
  นางภัทรานษิฐ์  สุต ิ

  งานพัสด ุ
  นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 

  งานอาคารสถานที ่
  นายประจวบ   นากร 

  งานทะเบียน 
  นายศุภชัย   ถึงเจริญ 

  งานประชาสัมพันธ ์
  นางสาวสุรีย์พร   บุญนำ้ช ู

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวชุติมา   โชคกนกวัฒนา 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายเรืองยศ   รัตนพงษ ์

ฝ่ายวิชาการ 
นายเอกราช  เจรญิสวสัดิ ์

  งานแผนและงบประมาณ 
  นางอนธุิดา   ทองพรวน 

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

  งานความรว่มมือในและตา่งประเทศ 
  นางสาวศิริวัตร   ลวดทอง 

  งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบธุรกิจ 
  นายขวัญชยั   สงวนพงษ ์

  งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  นางจินตนา   จินดาศร ี

  งานวจิัย พฒันานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

  นายชูสกุล  พรหมมาศ 

  งานปกครอง 
  นายนาวี  นาวินทรานนท ์

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
  นางสาววรินทร  พระประเสริฐ 

  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
  นายเทิดศักดิ์   ตราชูธนวัฒน์ 

  งานครูที่ปรึกษา 
  นางสุภาวิณ ี ถึงเจริญ  

  งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
  นายนพพล  สุภารักษ ์
 
  งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 
  นายจิรวัฒน์  แสงคุณธรรม 

  งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 
  นายสมหมาย   สมแก้ว 

  แผนกวิชา 

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
  นางสาวปาริฉัตร์  สขุเจริญ 

  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
  นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 

  งานสื่อสารการเรียนการสอน 
  นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย ์

  งานวัดผลและประเมินผล 
  นายนพพร  น้อยวัฒนกุล 

นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 



 

 

 

แผนภูมิผู้บริหารวทิยาลัยเทคนิคสัตหบี 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายเรืองยศ  รัตนพงษ์ 

รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวชุติมา  โชคกนกวัฒนา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกราช  เจริญสวัสดิ ์
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบดีรัฏฐ์  ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ ์

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 



 

 

 

                แผนภูมิบรหิารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นางสาวปาริฉัตร ์ สุขเจริญ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 
- นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ 
- นางอนุธิดา  ทองพรวน 
- นายทรงวุฒิ  กาฝาก 
- นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
- นายเสกสรรค์  สุติ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพิชานันต์  คำมันรัฐิวุฒิ 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายนพพร   นอ้ยวัฒนกุล 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวปาริฉัตร์   สุขเจริญ 
- นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ 
- นางสุกาญจน์ดา   สายคำวงษ์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวจุรีมาศ ปิ่นแก้ว 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

นางนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวสุรีย์พร  บุญน้ำชู 
- นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายประพันธ์  จันทร์งาม 
- นางสาวศศิวิมล  มนัทยา 

งานอาชีวศกึษา 
ระบบทวภิาค ี

นายสมหมาย  สมแกว้ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาววรัญญา สร้อยจิตร 
- นางพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ 
- นายปิติพร บุญทัน 
- นางสาวศศิกานต์  จันทรส์มปอง 
- นายวรพล  พลชาสารนิจ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวมนต์ชิตา ชังเภา 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี 
- นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 
- นายสมเกียรติ  สมพอง 
- นางสาวนันทิยา  อู่ทอง 
- นายชาตรี  งามดังนาค 
- นายนพนันท์ สุดาทิพย์ 
- นายทรงพล  บูรณะสุข 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายประพันธ์  จันทร์งาม 
 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
   - นายถนัด  เฟืองมะลิ 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
   - นายวีระพรรณ  กระจับเงนิ 
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   - นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
   - นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร 
แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 
   - นายปรัชญา  สุขนิ่ม 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   - นายทองคำ  แก้วสุข 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   - นายโนริ  บิลโต๊ะหมาด 
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
   - นางรุง่ทิวา   สาริยะสุนทร 
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
   - นายไพโรจน์   ครองตน 
แผนกวิชาช่างอากาศยาน 
   - นายจักรฐิพันธ์  แซมสีม่วง 
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
   - นายสมบัติ   อินยิน 
 
 

 

หัวหน้าแผนก/แผนกวิชา 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   - นายปพนพัทธ์  พิมพ์คต 
แผนกวิชาชา่งเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

   - ว่าทีร่้อยตรชีัยพฤกษ์  วิเศษประสิทธิ์ 
แผนกวิชาการบัญชี 
   - นางจันทนา   มงคลพงษ ์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - นางสจี   พรหมมาศ 
แผนกวิชาธุรกิจการบินและแผนก
วิชาการท่องเที่ยว 
   - นายปิติภัทร  ศรีคำภา 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
   - นางสาวละมุล  นากร 
แผนกวิชาการโรงแรม 
   - นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - นางสายชล   สุขนิ่ม 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
   - นายทรงวุฒิ  กาฝาก 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   - นางสิริอร  สกุลเดช ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายบดีรฏัฐ์   ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 
- นางสาวละมุล  นากร 
- นางสาวภัทรภรณ์ มลิวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวเบญจมาศ  กิจธรรมเจริญ 

- นางวรรณวิไล  ครุฑธา 

 

งานบุคลากร 
นางวรกัญญา  ขวัญม่วง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางอัจฉรา  นาคอ้าย 
- นางสาวปาริฉัตร์  สุขเจริญ 
- นางจินตนา  จินดาศรี 
- นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง 
- นางสาวสุรีย์พร  บุญน้ำชู 
- นางสาวประกายวรรณ ธรรมสังวาล 

- นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ 
- นางสาวละมุล  นากร 
- นางสาวภัทรภรณ์ มลิวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ี 

- นางดาวเรือง  ศรีพงศ์สุทธิ์ 

 

งานการเงิน 
นางปริญญารัตน์  แก้วยศ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสุภาวิณี  ถึงเจริญ 
- นางสาววรัญญา สร้อยจิตร 

- นางสาวณัฐณชิา จอมเกาะ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวนุสรา  ทองมา 
- นางสาวดารณี  ตินตะบุระ 
- นางสาวเสาวนีย์  โพธิกุล 

 

งานทะเบยีน 
นายศุภชยั  ถึงเจริญ 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
- นายนพพล สุภารักษ์ 
- นางสาวปาณิสรา  ต้ังมั่นสกุล 
- นางสาววัจนา เจริญสวัสด์ิ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางชุลีพร   รุหการ 
- นางสาวรัตติกาล โคตรชาลี 
- นางสาวพิไลพร  ทินสี 
- นางสาวอารีย์รักษ์  ปัตถาวะโร 

 

งานการบญัช ี
นางภัทรานิษฐ์  สุติ 

เจ้าหน้าท่ี 
- นางธันย์ญดา ศรีคำ 

 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวสรุีย์พร  บุญน้ำช ู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- ว่าที่เรือตรีณัฐวุฒิ  พ่วงพิทักษ์ 
- นางสาวสยุมพร กุมพันธ์ 
- นายวีระพล ดำเนินพาณิชย์ 
- นายชาตรี งามดังนาค 
- นายนพนันท์ สุดาทิพย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพรหมพร อินทรสิงห์  

 

งานพสัด ุ
นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- จ่าสบิเอกหญงิ สุภาพร ศรีนางแย้ม 
- นายเสกสรรค์ สุติ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวกาญจนา ทรงคาศรี 
- นางสาวชัญญานุช สุดพุ่ม 
- นางสาววนิสรา นาวินทรานนท์ 
- นางสาวกรวรรณ เจริญผล 
- นายสมชาย  คล้ายยิ่ง 
- นายวีนัส  หมื่นจันทร์ 
- นายมนต์เสน่ห์ พลเห้ียมหาญ 

 

งานอาคารสถานที ่
นายประจวบ  นากร 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายฉัตรชัย ฤกษ์สงัเกตุ 
- นายสาโรจน์   อรุณฉาย 
- นายตรีพงศ์  เลขมาศ 
- นายอรุพงษ์  เฮียงหล้า 
- นายมนัสวี นาเสงี่ยม 
- นายทักษิณ  พ่วงพี 
- นางสาวปาณิสรา ตั้งมั่นสกลุ 
- ว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสดิ ์
- นายสมบัติ จันทรเ์พง็ 
- นายธนกฤต บุญแทน 
พนักงานท่ัวไป 
- นายวิชิต  พันธ์ุเปี่ยม 
นักการภารโรงและคนงาน 
- นายสมิง  กลิ่นหอม 
- นายบุญรอด  คลา้มทุ่ม 
- นายสาทิพย์  งามประดิษฐ ์
- นางสมปอง  บัวใบ 
- นายประหยัด  พรมมา 
- นายเจน  ครุธวิเศษ 
- นายสมจิตร  ครุฑวิเศษ 
- นางสาวบญุจริา  กาญจนขจรกลุ 
- นางบุญยิน  พรมมา 
- นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมลอย 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสุพรรณี รกัษาแก้ว 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 



 

 

 

แผนภมิูบริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

นายเรืองยศ   รัตนพงษ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสุภาวิณี  ถึงเจริญ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางภัทราดา พร้อมภัณฑ์วัฒนะ 
- นางสาวเกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ 
- นางศุภนารถ โขนแจ่ม 
- นางพิมพ์ลดา เรืองสุทธิ 
- นางสาววิภาดา  สมบุญโต 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวปิยะกมล บุตรดา 

 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายเทิดศักดิ์  ตราชธูนวัฒน ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวธนาภรณ์ ทวีสุข 
- นายวิทวัส  สระเสียงดี 
- นางสาวสิรินทร มูลสวัสด์ิ 
- ว่าที่ร้อยตรีชัยพฤกษ์ วิเศษประสิทธิ์ 
- นายสมเกียรติ สมพอง 
- นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ 
- นางสาวสุรัชดา ลาภถาวร 

- นายมนัสวี  นาเสง่ียม 
- นายวัชรพล ปานเพ็ชร์ 
- นายนพพล เพ็งนู 
- นายชัชวุฒิ นราศรี 
- นางสาวเตือนใจ ภักดีล้น 
- นายธชาพัฒน์ คงมณี 
- นายมนตรี เวียงคำ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวจรัญญา ดวงเวาว์ 

 

งานปกครอง 
นายนาวี  นาวินทรานนท ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสาวเกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์ 
- นางสาวสิรินทร มูลสวัสด์ิ 
- นายนพพล  สุภารักษ์ 
- นายทศพร  สมบูรณ์ 
- นายจักราวุฒิ  บูรณะกิติ 
- นายอนุพันธ์ โฉมงาม 
- นายมนตรี เวียงคำ 
เจ้าพนักงานปกครอง 
- นายอนุชัย สุริยมาศ 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นายนพพล  สภุารักษ ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสำเริง พลเวียง 
- นางวิยะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ 
- นายปิติภัทร  ศรีคำภา 
- นางโสภา  แบบอย่าง 
- นางสาวผ่องเพ็ญ ศรีสุวรรณ 
- นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์น้อย 
- นางสาวทักษพร สมสี 
- นางสาวกัญญ์ชลา ช่างแต่ง 
- นางสาววัชราภรณ์ จอดนอก 
- นายมนตรี เวียงคำ 

งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชมุชน 

นายจิรวัฒน ์แสงคุณธรรม 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายมนตรี  ปัญจขันธ์ 
- นายถนัด  เฟืองมะลิ   
- นายธวัชชัย   รัตนะ 
- นายมนัสวี  นาเสงี่ยม 
- นายสมบัติ  ฆ้องส่งเสียง 
- นางสาวกิตติยาภรณ์  รถทอง 
- นายวัชรพล ปานเพช็ร์ 
- นายจิรทัศน์ เหลือถนอม 
- นางโสภา  แบบอย่าง 
- นางอนุธิดา ทองพรวน 
- นางสาวจฑุาทิพย์  สิงหน์้อย 
- นางสาวธนชัพร  วงษ์มหา 
- ว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสด์ิ 
- นายชินวัตร วีระธรรม 
- นางสาววัจนา เจริญสวสัด์ิ 
- นายธัญพิสิษฐ์ เนื่องจำนงค์ 
- นายทรงพล บูรณะสุข 
- นายธีรพล อมรมุกดากุล 
เจ้าหน้าที่ 
- นายอนุชัย  สุริยมาศ 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางสาววรินทร พระประเสริฐ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสำเริง พลเวียง 
- นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์ 
- นายพงษ์พัฒน์  ยมจินดา 
- นางสาวปาณิศา วทัญญู 
- นายมนตรี เวียงคำ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวณัฐากร พรมศรี 
- นางสาวเกศราภรณ์ แบบอย่าง 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 



 

 

 

แผนภูมิบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวชุติมา   โชคกนกวัฒนา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางอนุธิดา  ทองพรวน 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายราเชนทร์ คงระคำ 
- นายนรเศรษฐ์ ศิริไปล์ 
- นายณัฐพล  ชมอินทร์ 
- นายอภิชาติ  สมเชื้อ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นายอภิพัฒน์กิจ  แก้วเนียม 
- นางสาวศิรินันท์ บัวแก้ว 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางกฤตาณัฐ  ผ่องศร ี

 

 

 

งานความร่วมมือ 
นางสาวศิริวัตร  ลวดทอง 

 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายเอกชัย หมื่นใจกล้า 
- นายทรงวุฒิ กาฝาก 
- นางสาวธนาภรณ์ ทวีสุข 
- นายวัชรพล ปานเพ็ชร์ 
- นายสมบัติ ฆ้องส่งเสียง 
- นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง 
- นางสาววิภาดา  สมบุญโต 
- นายสมเกียรต ิ สมพอง 
- นางสาวศศิกานต์ จันทร์สมปอง 
- นายรังสี  ศิริไปล์ 
- นางสาวพิมพิมล โฉลกเหมาะ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวขวัญมงคล  จุลพันธ์ 
 

 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
นางจินตนา  จินดาศร ี

 
 ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสิริอร สกุลเดช 
- นายชูสกุล พรหมมาศ 
- นายวีระศักด์ิ บุตรเถื่อน 
- นายเทพรักษ์ สกุลธรรม 
- นางสาวศิริวัตร ลวดทอง 
- นางสาวสยุมพร กุมพันธ์ 
- นายปิติภัทร ศรีคำภา 
- นางสาววิภาดา สมบุญโต 
- นางสุกาญจน์ดา สายคำวงษ์ 
- นางสาวปาณิสรา ต้ังมั่นสกุล 
- นางสาวพิมพิมล โฉลกเหมาะ 
- นางสาวณัฐณิชา จอมเกาะ 
- นางสาวนันทนา สุขอุดม 
- นายพงษ์พัฒน์ ยมจินดา 
- นายกรวิชญ์ อ่างบุญตา 
- ว่าที่เรือเอกสมประสงค์ รวยสวัสด์ิ 
- นายสมบัติ จันเพ็ง 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวขวัญมงคล  จุลพันธ์ 
 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายขวัญชัย  สงวนพงษ ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
- นางสาวสุจิตรา ยวนใจ 
- นางจันทนา มงคลพงษ์ 
- นายปพนพัทธ์ พิมพ์คต 
- นางสจี พรหมมาศ 
- นางพิมพรรณ ปัญจขันธ์ 
- นางสาวสุรัชดา  ลาภถาวร 
- นางสาวสิรินทร  มูลสวัสด์ิ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวพรนภา  สังข์กรณ์ 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นายชูสกุล พรหมมาศ 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นางสิริอร สกุลเดช 
- นายเกียรติชาย เกตุแก้ว 
- นางสจี พรหมมาศ 
- นายวัชรพล ปานเพ็ชร์ 
- นายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี 
- นางวิภาวี บุญพิทักษ์ 
- นายขันติ สุมังสะ 
- นายนพนันท์ สุดาทิพย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวยุพาภรณ์  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
- นายโนริ  บิลโต๊ะหมาด 
- นางสาวมนอักษร โอบอ้อม 
- นายธนกฤต บุญแทน 
- นางสาวภูริชญา เรืองศิริ 
- นางสาวทัศนีย์ เนียมจันทร์ 
นางสาวปาณิสรา ต้ังมั่นสกุล 
เจ้าหน้าท่ี 
- นางสาวกรรณิการ์ บีกขุนทด 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูบุคลากร 



ผู้บริหาร 5

ข้าราชการพลเรือน 2

ข้าราชการครู 84

พนักงานราชการทัว่ไป (ครู) 18

ครูพิเศษสอน 68

ลูกจ้างประจ า 3

พนักงานราชการทัว่ไป (ด้านบริหารงานทัว่ไป) 1

ลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรทางการศึกษา) 42

รวม 223

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

งานบุคลากร

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

5 2

84

18

68

31

42

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

ผู้บริหาร

ข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการครู

พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู

ครูพิเศษสอน

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรทางการศึกษา)



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ผู้บริหาร

ผู้อ านวยการ 1 1 1

รองผู้อ านวยการ 3 1 4 1 1 1 1

รวมผู้บริหาร 3 2 5 1 1 2 1

2. ข้าราชการพลเรือน

งานทะเบียน 1 1

งานพัสดุ 1 1

รวมข้าราชการพลเรือน 2 2

3. ข้าราชการครู

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2 2

แผนกวิชาธุรกจิการบินและแผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 3 3 2 1

แผนกวิชาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 2 2 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 2 1

แผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 3 1 4 1 1 1 1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 3 3 3

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกจิค้าปลีก 1 1 1

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 1 1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 9 9 3 3 3

แผนกวิชาเทคนคิควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 1 1 1

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 1 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 7 7 2 4 1

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 1 4 1 2 1

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 7 1 8 1 1 3 3

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 4 4 2 2

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 3 3 2 1

แผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 6 2 8 2 3 1 2

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง 2 1 3 1 2

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 13 16 2 2 1 9 2

รวมข้าราชการครู 49 35 84 2 15 6 23 19 11 8

4. พนักงานราชการท่ัวไป (ครู)

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2

แผนกวิชาธุรกจิการบินและแผนกวิชาการท่องเที่ยว 1 1

แผนกวิชาการบัญชี 1 1

แผนกวิชาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 1 1

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกจิค้าปลีก 2 2

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 1 1

แผนกวิชาเทคนคิควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 1 1

แผนกวิชาช่างอากาศยาน 1 1 2

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 2 2

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 1 1

แผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 1

แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง 1 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 2

รวมพนักงานราชการท่ัวไป (ครู) 7 11 18

5. ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาการโรงแรม 2 2

แผนกวิชาการบัญชี 1 1 2

แผนกวิชาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 1 1

แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 2

แผนกวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 1 1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2 2

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการธุรกจิค้าปลีก 2 2

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 2 5



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 3 3 6

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน 1 1

แผนกวิชาช่างยนต์ 5 2 7

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 1 4

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 3 1 4

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 1 1

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 2 3 5

แผนกวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ 5 5

แผนกวิชาช่างกอ่สร้าง 1 2 3

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 7 8 15

รวมครูพิเศษสอน 36 32 68

6. ลูกจ้างประจ า

งานอาคารสถานที่ 2 2

งานพัสดุ 1 1

รวมลูกจ้างประจ า 3 3

7. พนักงานราชการท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป)

เจา้หน้าที่ประจ าศูนย ์CVM 1 1

รวมพนักงานราชการท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป) 1 1

8. ลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา)

งานบริหารงานทั่วไป 2 2

งานบุคลากร 1 1

งานการเงิน 3 3

งานบัญชี 1 1

งานพัสดุ 4 4

งานอาคารสถานที่ 1 1

งานทะเบียน 3 3

งานประชาสัมพันธ์ 1 1



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ต าแหน่ง/แผนกวิชา/หน่วยงาน

จ านวน วิทยะฐานะ

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม ครูผู้ช่วย

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 1

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 1

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 1

งานส่ือการเรียนการสอน 1 1

งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 1

งานครูที่ปรึกษา 1 1

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 2 2

งานโครงการพเิศษและบริการชุมชนและเจ้าพนักงานปกครอง 1 1

งานวางแผนและงบประมาณ 1 1

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 1 1 2

งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 1 1

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงานความร่วมมือ 1 1

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกจิ 1 1

พนักงานขบัรถ 2 2

นักการภารโรง 5 1 6

คนงาน 3 3

รวมลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา) 10 32 42

รวมท้ังส้ิน 108 114 223 0 2 16 6 24 21 12 8 0 0



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

ผู้บริหาร

1 นางอรทยั  โยธนิรุ่งเรือง สุดสงวน ช านาญการ ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ

2 นายเอกราช  เจริญสวสัด์ิ ช านาญการพเิศษ ฝ่ายวชิาการ รองผู้อ านวยการ

3 นายเรืองยศ  รัตนพงษ์ ช านาญการ ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา รองผู้อ านวยการ

4 นางสาวชุติมา  โชคกนกวฒันา ช านาญการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อ านวยการ

5 นายบดีรัฏฐ์  ฐิติวชิญ์ภวูเสฏฐ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการ

ข้าราชการพลเรือน

1 นางชุลีพร  รุหการ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

2 นางพรรณเพญ็  ชังเภา เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน) ฝ่ายบริหารทรัพยากร หวัหน้างานพสัดุ

แผนกวิชาการโรงแรม

1 นางวยิะวรรณ  ปิ่นโพธิ์ ครูช านาญการ การโรงแรม หวัหน้าแผนกวชิาการโรงแรม

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (กร.)

ครูนิเทศ (กร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

2 นางพมิพรรณ  ปญัจขันธ์ ครูช านาญการ การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาการโรงแรม

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (กร.)

ครูปกครอง (กร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

3 นางสาวผ่องเพญ็  ศรีสุวรรณ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ

ครูนิเทศ (กร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

4 นางโสภา  แบบอย่าง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

5 นางสาวกัญญ์ชลา  ช่างแต่ง ครูพเิศษสอน การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ครูที่ปรึกษา (กร.)

ครูปกครอง (กร.)

ครูแนะแนว (กร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (กร.)

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

6 นางสาววชัราภรณ์  จอดนอก ครูพเิศษสอน การโรงแรม ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (กร.)

แผนกวิชาธุรกิจการบินและแผนกวิชาการท่องเท่ียว

1 นายปติิภทัร  ศรีค าภา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ธรุกจิการบนิและการท่องเที่ยว หวัหน้าแผนกวชิาธรุกิจการบนิฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (กท.+ธบ.)

ครูนิเทศ (ธบ.+กท.)

ครูแนะแนว (ธบ.+กท.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

2 นางสาวฉัตรชนก  มหทัธนวรกนก ครู ธรุกจิการบนิและการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ธบ.+กท.)

ครูที่ปรึกษา (ธบ.+กท.)

ครูปกครอง (ธบ.+กท.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ธบ.+กท.)

แผนกวิชาการบัญชี

1 นางจันทนา  มงคลพงษ์ ครูช านาญการพเิศษ การบญัชี หวัหน้าแผนกวชิาการบญัชี

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (บช.)

ครูที่ปรึกษา (บช.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

2 นางภทัรานิษฐ์  สุติ ครูช านาญการ การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาการบญัชี

หวัหน้างานบญัชี

3 นางสาวสุจิตรา  ยวนใจ ครูช านาญการ การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

(หวัหน้าศูนย์บม่เพาะฯ)

ครูนิเทศ (บช.)

4 นางพมิพล์ดา  เรืองสุทธิ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ครูแนะแนว (บช.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (บช.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

5 นางสาวเตือนใจ  ภกัดีล้น ครูพเิศษสอน การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (บช.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (บช.)

6 นายยอดชาย  ยกยุทธ ครูพเิศษสอน การบญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (บช.)

ที่ปรึกษา อ.ว.ท.

ครูปกครอง (บช.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (บช.)

แผนกวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล

1 นางรุ่งทวิา  สาริยะสุนทร ครูช านาญการพเิศษ เขียนแบบเคร่ืองกล หวัหน้าแผนกวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล

2 นางสาวสุรัชดา  ลาภถาวร ครู เขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเขียนแบบเคร่ืองกล

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชบ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ครูแนะแนว (ชบ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

3 นางสาวสิรินทร  มูลสวสัด์ิ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) เขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

ครูปกครอง (ชบ.)

ครูนิเทศ (ชบ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

4 นางสาวพมิพมิล  โฉลกเหมาะ ครูพเิศษสอน เขียนแบบเคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชบ.)

ครูที่ปรึกษา (ชบ.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสายชล  สุขนิ่ม ครูช านาญการพเิศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูนิเทศ (สท.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

2 นางสาวประกายวรรณ  ธรรมสังวาลย์ ครูช านาญการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สท.)

ครูแนะแนว (ทค.)

3 นางปริญญารัตน์  แก้วยศ ครูช านาญการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หวัหน้างานการเงิน

ครูปกครอง (สท.)

4 นายณัฐพล  ชมอินทร์ ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (สท.)

ครูนิเทศ (สท.)

5 นางสาวจารุวรรณ  เขียวชะอุ่ม ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สท.)

ครูที่ปรึกษา (ทค.)

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1 นายปพนพทัธ ์ พมิพค์ต ครูช านาญการพเิศษ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ หวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

2 นางกฤตาณัฐ  ผ่องศรี ครูช านาญการพเิศษ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

3 นายราเชนทร์  คงระค า ครูช านาญการ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ทค.)

4 นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ ครู เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ หวัหน้างานวทิยบริการและหอ้งสมุด

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ทค.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ครูปกครอง (ทค.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

5 นายอภชิาติ  สมเชื้อ ครูพเิศษสอน เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยหวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ทค.)

ครูนิเทศ (ทค.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (สท.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา
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แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1 นางสจี  พรหมมาศ ครูช านาญการ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ หวัหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

ครูปกครอง (คธ.)

2 นางกชพร  รัตนปราการ ครูช านาญการ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

ครูนิเทศ (คธ.)

ครูแนะแนว (คธ.)

3 นางสาวธนาภรณ์  ทวสุีข ครูช านาญการ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (คธ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (คธ.)

4 นางสาวณัฐณิชา  จอมเกาะ ครูพเิศษสอน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (คธ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูที่ปรึกษา (คธ.)

5 นางสาวศศิวมิล  พลูพนัธ์ ครูพเิศษสอน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ครูที่ปรึกษา (สท.)

ครูแนะแนว (สท.)

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1 นางสาวละมุล  นากร พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การจัดการโลจิสติกส์ฯ หวัหน้าแผนกวชิาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ลจ.)

ครูนิเทศ (คป.)

2 นางสาวนฤมล  ปญัญาสิทธิ์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) การจัดการโลจิสติกส์ฯ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

ครูแนะแนว (ลจ.+คป.)

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ลจ.+คป.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

3 นางสาววรัญญา  สร้อยจิตร ครูผู้ช่วย การจัดการโลจิสติกส์ฯ ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูนิเทศ (ลจ.)

4 นางสาวสุภาวดี  กัญญาภู ครูพเิศษสอน การจัดการโลจิสติกส์ฯ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ลจ.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ลจ.+คป.)

ครูที่ปรึกษา (ลจ.+คป.)

ครูปกครอง (ลจ.+คป.)

5 นางสาววจันา  เจริญสวสัด์ิ ครูพเิศษสอน การจัดการโลจิสติกส์ฯ ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ

1 นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง ครู ช่างเชื่อมโลหะ หวัหน้าแผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ครูนิเทศ (ชช.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

2 นางสาวนฤมล  ลาลุน ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชช.)

ครูที่ปรึกษา (ชช.)

3 นางสาวอังสุดา  สุโข ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชช.)

4 นายขันติ  สุมังสะ ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

ครูปกครอง (ชช.)

5 นายกรวชิญ์  อ่างบญุตา ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูแนะแนว (ชช.)

6 นายชินวตัร  วรีะธรรม ครูพเิศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชช.)

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง

1 นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร ครูช านาญการพเิศษ ช่างไฟฟา้ก าลัง หวัหน้าแผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

2 นายประจวบ  นากร ครูช านาญการพเิศษ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

หวัหน้างานอาคารสถานที่



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

3 นายขวญัชัย  สงวนพงษ์ ครูช านาญการพเิศษ ช่างไฟฟา้ก าลัง หวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธรุกจิ

ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลและประเมินผล

4 นายศุภชัย  ถึงเจริญ ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

หวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชฟ.)

5 นายเกียรติชาย  เกตุแก้ว ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

6 นายตรีพงศ์  เลขมาศ ครูช านาญการ ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ

ครูปกครอง (ชฟ.)

7 นายมนัสว ี นาเสง่ียม ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ครูแนะแนว (ชฟ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

8 นายอรุพงษ ์ เฮียงหล้า ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชฟ.)

(ประสานงานโรงเรียนสัตหบีเขตฐานทพัเรือสัตหบี)

9 นายทกัษณิ  พว่งพี ครู ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชฟ.)

10 นางสาวสุกาญจน์ดา  สายค าวงษ์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลและประเมินผล

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชฟ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

11 นายชัชวฒิุ  นราศรี ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ครูปกครอง (ชฟ.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

12 นางสาวปาณิสรา  ต้ังมั่นสกุล ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชฟ.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชฟ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

13 นางสาวณัฐกานต์  โลหติะ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ครูนิเทศ (ชฟ.)

14 นายสมบติั  จันเพง็ ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ครูนิเทศ (ชฟ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชฟ.)

15 นายธนาสิน  จูสุข ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ครูแนะแนว (ชฟ.)

16 นางสาวกัลยารัตน์  พนัสอัมพร ครูพเิศษสอน ช่างไฟฟา้ก าลัง ครูที่ปรึกษา (ชฟ.)

แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง

1 วา่ที่ร้อยตรีชัยพฤกษ ์ วเิศษประสิทธิ์ ครูช านาญการ ช่างเทคนิคควบคุมฯ หวัหน้าแผนกวชิาช่างเทคนิคควบคุมฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

(นักศึกษาวชิาทหาร)

ครูนิเทศ (ทร.)

2 นายสมเกียรติ  สมพอง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างเทคนิคควบคุมฯ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างเทคนิคควบคุมฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ทร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ทร.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

(นักศึกษาวชิาทหาร)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ทร.)

ครูที่ปรึกษา (ทร.)

ครูแนะแนว (ทร.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

แผนกวิชาช่างอากาศยาน

1 นายจักรฐิพนัธ ์ แซมสีม่วง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างอากาศยาน หวัหน้าแผนกวชิาช่างอากาศยาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชอย.)

ครูนิเทศ (ชอย.)

2 นางสาวนันทยิา  อู่ทอง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างอากาศยาน ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชอย.)

ครูที่ปรึกษา (ชอย.)

ครูแนะแนว (ชอย.)

แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน

1 นายปรัชญา  สุขนิ่ม ครู เทคนิคพลังงาน หวัหน้าแผนกวชิาเทคนิคพลังงาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ทพ.)

ครูนิเทศ (ทพ.)

ครูแนะแนว (ทพ.)

2 นายธรีะยุทธ  นุ้ยนุ่น ครูพเิศษสอน เทคนิคพลังงาน

แผนกวิชาช่างยนต์

1 นายถนัด  เฟอืงมะลิ ครูช านาญการ ช่างยนต์ หวัหน้าแผนกวชิาช่างยนต์

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

2 นายฉัตรชัย  ฤกษสั์งเกตุ ครูช านาญการพเิศษ ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างยนต์

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ

3 นายนาว ี นาวนิทรานนท์ ครูช านาญการ ช่างยนต์ หวัหน้างานปกครอง

4 นายบญุเสริม  เรืองสุทธิ ครูช านาญการ ช่างยนต์ ครูแนะแนว (ชย.)

5 นายสมหมาย  สมแก้ว ครูช านาญการ ช่างยนต์ หวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูนิเทศ (ชย.)

6 นายเสกสรรค์  สุติ ครู ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ (หมวดยานพาหนะ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชย.)

(ประสานงานโรงเรียนสัตหบีวทิยาคม)

7 นายจิรทศัน์  เหลือถนอม ครู ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

8 นายธชาพฒัน์  คงมณี ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชย.)

9 นายจักราวฒิุ  บรูณะกิติ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชย.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

10 นายวรพล  พลชาสารนิจ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูนิเทศ (ชย.)

ครูที่ปรึกษา (ชย.)

11 นางสาวปติิพร  บญุทนั ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

12 นางวภิาว ี บญุพทิกัษ์ ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

13 นายธรีพล  อมรมุกดากุล ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชย.)

14 นายอนุพนัธ ์ โฉมงาม ครูพเิศษสอน ช่างยนต์ ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

ครูที่ปรึกษา (ชย.)

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

1 นายทรงวฒิุ  กาฝาก ครูช านาญการ เทคนิคพื้นฐาน หวัหน้าแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ

(ประสานงานโรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา)

ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

2 นางสาวรจนา  กนกมหกุล ครูช านาญการ เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน

ครูที่ปรึกษา (ทฐ.)

3 นายวรีะศักด์ิ  บตุรเถื่อน ครูช านาญการ เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

4 นายวชัรพล  ปานเพช็ร์ ครู เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ทฐ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ



ประจ าฝ่าย/
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5 นายนพพล  เพง็นู ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ

6 นายปรีดี  บรูณะสิน ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา (ทฐ.)

7 นายสมภพ  สุขกี้ ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ทฐ.)

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ

8 นางสาวธนัชพร  วงษม์หา ครูพเิศษสอน เทคนิคพื้นฐาน ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ครูที่ปรึกษา (ทฐ.)

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

1 นายวรีะพรรณ  กระจับเงิน ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน หวัหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงาน

2 นายเอกชัย  หมื่นใจกล้า ครูช านาญการพเิศษ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างกลโรงงาน

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

3 นายมุกดี  รุหการ ครูช านาญการพเิศษ ช่างกลโรงงาน ครูที่ปรึกษา (ชก.)

4 นายบญุทว ี ละอองศรี ครูช านาญการพเิศษ ช่างกลโรงงาน ครูนิเทศ (ชก.)

5 นายธวชัชัย  รัตนะ ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ครูนิเทศ (ชก.)

6 นายเทพรักษ ์ สกุลธรรม ครูช านาญการ ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูที่ปรึกษา (ชก.)

7 นายประดิษฐ์  แฝงจันดา ครู ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชก.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชก.)

8 จ่าสิบเอกหญิงสุภาพร  ศรีนางแย้ม ครู ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชก.)

9 นายวทิวสั  สระเสียงดี พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชก.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

10 นายนพพล  สุภารักษ์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงาน หวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One

ครูที่ปรึกษา (ชก.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

11 นายทศันัย  มีเฉลา ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูที่ปรึกษา (ชก.)

12 นายทศพร  สมบรูณ์ ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

13 นายเกียรติศักด์ิ  พระโพธิ์ ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน

14 นางสาวนันทวนั  กุลชาติ ครูพเิศษสอน ช่างกลโรงงาน ครูแนะแนว (ชก.)

แผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

1 นายไพโรจน์  ครองตน ครูช านาญการพเิศษ เคร่ืองมือวดัและควบคุม หวัหน้าแผนกวชิาเคร่ืองมือวดัและควบคุม

2 นายไมตรี  ชินศิริวฒันา ครูช านาญการ เคร่ืองมือวดัและควบคุม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

ครูนิเทศ (ชว.)

3 นายนพพร  น้อยวฒันกุล ครูช านาญการพเิศษ เคร่ืองมือวดัและควบคุม ผู้แทนฝ่ายวชิาการ

หวัหน้างานวดัผลและประเมินผล

ครูแนะแนว (ชว.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชว.)

4 นายบรรจง  ศักด์ิวนิชล ครูช านาญการ เคร่ืองมือวดัและควบคุม ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชว.)

ครูปกครอง (ชว.)

5 นางสาวธญัญานุช  ดีปนิตา ครูพเิศษสอน เคร่ืองมือวดัและควบคุม ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชว.)

ครูที่ปรึกษา (ชว.)

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

1 นายสมบติั  อินยิน ครูช านาญการ เมคคาทรอนิกส์ หวัหน้าแผนกวชิาเมคคาทรอนิกส์

2 นายสมบติั  ฆ้องส่งเสียง ครู เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาเมคคาทรอนิกส์

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชม.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

3 นายอธวิฒัน์  เหน็ชอบดี ครู เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

ครูปกครอง (ชม.)

4 นางอนุธดิา  ทองพรวน พนักงานราชการทั่วไป (ครู) เมคคาทรอนิกส์ หวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

5 นางสาวณัฐสุดา  เกียรติธวิฒัน์ ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชม.)

ครูแนะแนว (ชม.)

6 นางสาวพชิญ์ชนก  อิ่มพทิกัษ์ ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชม.)

7 นางสาวศศิกานต์  จันทร์สมปอง ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

ครูนิเทศ (ชม.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

8 วา่ที่เรือเอกสมประสงค์  รวยสวสัด์ิ ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ครูนิเทศ (ชม.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

9 นายณัฐกฤต  ไชยชะนะ ครูพเิศษสอน เมคคาทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชม.)

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1 นายทองค า  แก้วสุข ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้าแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2 นายมนตรี  ปญัจขันธ์ ครูช านาญการพเิศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

3 นางชลิดา  สิงหป์อ้ง ครูช านาญการพเิศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูที่ปรึกษา (ชอ.)

ครูแนะแนว (ชอ.)

4 นางสาวปาริฉัตร์  สุขเจริญ ครูช านาญการพเิศษ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานวดัผลและประเมินผล

5 วา่ที่เรือตรีณัฐวฒิุ  พว่งพทิกัษ์ ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

6 นายชูสกุล  พรหมมาศ ครูช านาญการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหนา้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

7 นายจิรวฒัน์  แสงคุณธรรม ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชอ.)

8 นายเทอดศักด์ิ  เงินมูล ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูนิเทศ (ชอ.)



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

9 นายวรีะพล  ด าเนินพาณิชย์ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานวทิยบริการและหอ้งสมุด

10 นายชาตรี  งามดังนาค ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชอ.)

11 นายธญัพสิิษฐ์  เนื่องจ านงค์ ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ครูที่ปรึกษา (ชอ.)

ครูปกครอง (ชอ.)

12 นายทรงพล  บรูณะสุข ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชอ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ครูนิเทศ (ชอ.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชอ.)

13 นายนพนันท ์ สุดาทพิย์ ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

14 นายจิรภทัร  จันทะมั่น ครูพเิศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1 นายโนริ  บลิโต๊ะหมาด พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างก่อสร้าง หวัหน้าแผนกวชิาช่างก่อสร้าง

ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ครูนิเทศ (ชส.)

ที่ปรึกษาชมรมวชิาชีพ (ชส.)

2 นายสาโรจน์  อรุณฉาย ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาช่างก่อสร้าง

ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

3 นายสุพจน์  ชินอมรเลิศ ครูช านาญการ ช่างก่อสร้าง ครูปกครอง (ชส.)

4 นางสาวมนอักษร  โอบอ้อม ครูผู้ช่วย ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

5 นายธนกฤต  บญุแทน ครูพเิศษสอน ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชส.)

ครูที่ปรึกษา (ชส.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

6 นางสาวภริูชญา  เรืองศิริ ครูพเิศษสอน ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (ชส.)

ครูแนะแนว (ชส.)

ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

7 นางสาวทศันีย์  เนียมจันทร์ ครูพเิศษสอน ช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยหวัหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ผู้ช่วยหวัหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (ชส.)

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1 นางสิริอร  สกุลเดช ครูช านาญการพเิศษ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

2 นางอัจฉรา  นาคอ้าย ครูช านาญการพเิศษ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

3 นางส าเริง  พลเวยีง ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

4 นางสาวสุรีย์พร  บญุน้ าชู ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานวทิยบริการและหอ้งสมุด

5 นางวรกัญญา  ขวญัม่วง ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ

6 นางสาวศิริวตัร  ลวดทอง ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

7 นายเทดิศักด์ิ  ตราชูธนวฒัน์ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้แทนฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา

หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

8 นางภทัราดา  พร้อมภณัฑ์วฒันะ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

9 นางจินตนา  จินดาศรี ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

10 นางสาวเกสร์ชุญาณ์  ไชยพมิพ์ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

11 นางสาววรินทร  พระประเสริฐ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

12 นางสาวสยุมพร  กุมพนัธ์ ครูช านาญการ สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

(ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม)

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

13 นางสุภาวณีิ  ถึงเจริญ ครู สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานการเงิน

14 นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม ครู สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

15 นายชาญณรงค์  ทองจันทร์ ครู สามัญสัมพนัธ์ หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สามัญ)

16 นายไมตรี  ไชยชมภู ครู สามัญสัมพนัธ์

17 นางสาววภิาดา  สมบญุโต พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

18 นางสาวหนึ่งฤทยั  จ้ายหนองบวั พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สามัญ)

19 นายรังสี  ศิริไปล์ ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานความร่วมมือ

20 นายพงษพ์ฒัน์  ยมจินดา ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

21 นางสาวจุฑาทพิย์  สิงหน์้อย ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการพเิศษฯ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ (สามัญ)

22 นางสาวปาณิศา  วทญัญู ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

23 นางสาวนันทนา  สุขอุดม ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานพฒันาหลักสูตรฯ (สามัญ)

ผู้ช่วยหวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

24 นางสาวทกัษพร  สมสี ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

25 นายมนตรี  เวยีงค า ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานปกครอง

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(ลูกเสือ-เนตรนารี)

ที่ปรึกษาชมรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ

ผู้ช่วยหวัหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

ผู้ช่วยหวัหน้างานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา

26 นางสาวภทัรภรณ์  มลิวงศ์ ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์ ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยหวัหน้างานบคุลากร

27 นายชัยวธุ  โพธิศ์รี ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

28 นางสาวสุจิดาภา  มิ่งปรีชา ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

29 MR. BRIAN REUYAN BABATUAN ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

30 MR. JOHN WELLS BRETT ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

31 MRS. EMMA LETRAN EMPERADO ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

32 MRS. SHRIYA ARORA ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

33 MR. TERENCE WAINFEN ACHO ครูพเิศษสอน สามัญสัมพนัธ์

ลูกจ้างประจ า

1 นายสมิง  กล่ินหอม ผู้ช่วยช่างไม้ ช2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง งานอาคารสถานที่

2 นายวชิิต  พนัธุเ์ปี่ยม พนักงานทั่วไป บ2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่

3 นายสมชาย  คล้ายยิ่ง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารทรัพยากร หวัหน้าหมวดยานพาหนะ งานพสัดุ



ประจ าฝ่าย/

แผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ข้อมูลบุคลากร ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565)

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ หน้าท่ี/งานพิเศษ

พนักงานราชการท่ัวไป (ด้านบริหารงานท่ัวไป)

1 นางสาวจุรีมาศ  ปิ่นแก้ว พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ CVM

ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานวดัผลและประเมินผล

ลูกจ้างช่ัวคราว (บุคลากรทางการศึกษา)

1 นางสาวเบญจมาศ  กิจธรรมเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

2 นางวรรณวไิล  ครุฑธา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

3 นางดาวเรือง  ศรีพงศ์สุทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบคุลากร

4 นางสาวนุสรา  ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานการเงิน

5 นางสาวดารณี  ตินตะบรุะ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานการเงิน

6 นางสาวเสาวนีย์  โพธกิุล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานการเงิน

7 นางธนัย์ญดา  ศรีค า ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานบญัชี

8 นางสาวชัญญานุช  สุดพุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

9 นางสาวกาญจนา  ทรงคาศรี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

10 นางสาววนิสรา  นาวนิทรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

11 นางสาวกรวรรณ  เจริญผล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

12 นางสุพรรณี  รักษาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

13 นางสาวรัตติกาล  โคตรชาลี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

14 นางสาวพไิลพร  ทนิสี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

15 นางสาวอารีย์รักษ ์ ปตัถาวะโร ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน

16 นางสาวพรหมพร  อินทรสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพนัธ์

17 นางสาวพชิานันต์  ค ามันรัฐิวฒิุ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

18 นางสาวศศิวมิล  มนัทยา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานวทิยบริการและหอ้งสมุด

19 นางสาวมนต์ชิตา  ชังเภา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

20 นายประพนัธ ์ จันงาม ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายวชิาการ เจ้าหน้าที่งานส่ือการเรียนการสอน

เจ้าหน้าทีง่านวทิยบริการฯ (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)

21 นางสาวจรัญญา  ดวงเวาว์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

22 นางสาวปยิะกมล  บตุรดา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

23 นางสาวณัฐากร  พรมศรี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
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24 นางสาวเกศราภรณ์  แบบอย่าง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

25 นายอนุชัย  สุริยมาศ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

เจ้าพนักงานปกครอง

26 นางสาวกรรณิการ์  บกีขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

27 นางสาวศิรินันท ์ บวัแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

28 นายอภพิฒัน์กิจ  แก้วเนียม ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

29 นางสาวยุพาภรณ์  ฤทธิเ์รืองรุ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหนา้ที่งานวิจัยพฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

30 นางสาวพรนภา  สังข์กรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

31 นางสาวขวญัมงคล  จุลพนัธ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานความร่วมมือ

32 นายวนิัส  หมื่นจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

33 นายมนต์เสน่ห ์ พลเหี้ยมหาญ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานขับรถ

34 นายเจน  ครุธวเิศษ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

35 นายสมจิตร  ครุธวเิศษ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

36 นายสาทพิย์  งามประดิษฐ์ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

37 นายประหยัด  พรมมา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

38 นายบญุรอด  คล้ามทุ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

39 นางสมปอง  บวัใบ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร นักการภารโรง

40 นางบญุจิรา  กาญจนขจรกุล ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน

41 นางบญุยิน  พรมมา ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน

42 นางสาวทพิวรรณ  เอี่ยมลอย ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทรัพยากร คนงาน



 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมลูหลักสูตรระดบัการศึกษา 

และสาขาวชิาที่เปิดสอน 



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 9 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. ช่างยนต์ ยานยนต์

2. ช่างกลโรงงาน เคร่ืองมือกล

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

3. ช่างเช่ือมโลหะ โครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

6. ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง

7. ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล เขียนแบบเคร่ืองกล

8. เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์

9. เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การบัญชี การบัญชี

2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม การโรงแรม

2. การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2565

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 14 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคนิคเคร่ืองกล เทคนิคยานยนต์

เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม

เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)

2. เทคนิคการผลิต เคร่ืองมือกล

แม่พิมพ์โลหะ

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี)

แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)

แม่พิมพ์พลาสติก

แม่พิมพ์พลาสติก (BOSCH)

ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน (ทวิภาคี)

3. เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ม.6)

เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (KAWASAKI)

4. ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6)

5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

ระบบภาพและระบบเสียง

6. การก่อสร้าง ก่อสร้าง

7. เขียนแบบเคร่ืองกล ออกแบบและเขียนแบบการผลิต

ออกแบบและเขียนแบบการผลิต (ม.6)

8. เทคนิคพลังงาน เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน (ม.6)

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2565

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2565

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

สาขาวิชา สาขางาน

9. การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT)

ตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (NDT) (ม.6)

10. เคร่ืองมือวัดและควบคุม เทคโนโลยีการวัดและควบคุม

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (ม.6)

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (SCG)

เทคโนโลยีการวัดและควบคุม (Thaioil)

11. ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน

ช่างอากาศยาน (ม.6)

12. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BMW)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (SCG)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (FORD)

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (BOSCH)

13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)

14. ช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง ซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ

ซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ (ม.6)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การบัญชี การบัญชี

การบัญชี (ม.6)

2. การจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)

3. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ม.6)

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (BMW)

4. ธุรกิจการบิน บริการภาคพ้ืน (ทวิภาคี)



หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ประจ าปีการศึกษา 2565

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. การโรงแรม การโรงแรม (ทวิภาคี)

การโรงแรม (ม.6)

2. การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

การท่องเท่ียว (ม.6)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 สาขาวิชา

สาขาวิชา สาขางาน

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ม.6)

นักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)
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