
15 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา 
 “ล้ำเลิศทักษะ  มีคุณธรรมจริยะ  เป่ียมพลปัญญา  มุ่งพัฒนาชาติ” 
 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.     พันธกิจ  (MISSION)   
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง  เสมอภาคและเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสังคม  ให้มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
6.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  เพื่อความเป็นเลิศและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 
       เป้าประสงค ์
                    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ             
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท  และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ   ทุกระดับและประเภทวิชาท่ีขาดแคลน  ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมท้ังประเทศ  อันจะเป็น
การเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 
      อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ เก่ง ดี  มีงานทำ ” 
 
      เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

“ สถานศึกษา 5 ส.” 
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2.จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5.  เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับท้ังในและต่างประเทศ 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

รางวัลระดับจังหวัด  
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  

1.  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ทักษะการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ Demonstration Contest  
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาววาสนา  กองธรรม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวยลธิดา  โกลี 
       2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
2.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง  
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวธารตะวัน  สีมานะ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
3.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายชลชัย  โพธิ์ชัย 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
4.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะประกวดร้องเพลงสากลหญิง 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวชมัยภรณ์  วงมาลี 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
5.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทักษะการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (เด่ียวแคน) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายธีระเดช  ดีโลนงาม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
 2.นายอรชุน  พรมบุตร 
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6. รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวส.  
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวพรนภา  กัญญาสาย 
 2.นางสาวศิริลักษณ์ บรรณกิจ 
 3.นางสาววิลัยภรณ์ ป้อมอาสา 
 4.นายธนากร  บันทอน 
 5.นายพันธกานต์  จันทร์เพ็ญ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายสันติ    ภาคะ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
7.  รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ทักษะการประกวดการพูดในที่ สาธารณะ (English Public Speaking) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวยลธิดา  โกลี 
       2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
8.  รางวัลชมเชยการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับปวช. 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวปนัดดา บุญมาทน 
          2.นายกิตติทัต  วงศ์ชาลี 

3.นายชินวัตร  พรมทอง 
4.นายพรเทพ  พันศิริพัฒน ์

ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายสันติ    ภาคะ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
9.  รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงสากลชาย  
ผู้เข้าแข่งขัน  นายอดิศักดิ์  กระดาษ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
10. รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 
ผู้เข้าแข่งขัน  นายเจษฎา  เงินห้วยพระ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
11.  รางวัลชมเชย ทักษะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพรนภา  ไสลรัตน์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์ 
 2.นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง 
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12.  รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดมารยาทไทย 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายบุญหลาย  สกุลเหนือ 
       2.นางสาวศิวนารถ  ไตรนำ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข 
       2.นางจิตตรีพร  มูลสาร 
13. รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดรักการอ่าน 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวสิริวิมล  ปัดถาพิมพ์ 
ครูผู้ควบคุม  นางสาวไกรศร  แสนทวีสุข 
14. รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดสุนทรพจน์(ภาษาไทย) 
ผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวพันธ์วิรา  อานันทะนะ 
ครูผู้ควบคุม  นางสาวไกรศร  แสนทวีสุข 
15. รางวัลชมเชย ทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวมณีรัตน์  ปุยฝ้าย 
 2.นางสาวกรรณิกา  เกษาพันธ์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางธันยพร  บุญเย็น 
 2.นายวีระสัณห์  แก้วคำ 
 3.นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์ 
 
รางวัลระดับจังหวัด 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน รถเข็นขายของพลังงานแสงอาทิตย์ 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายธวัชชัย  พรมบุตร 
 2.นายจิระศักดิ์  นามห่อ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายธวัชชัย  สุขเกษม 
       2.นายศศิพงศ์  เงินบำรุง 
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน เคร่ืองบดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายนันทวัฒน์  รุจิโพด 
       2.นายจารุวิทย์   อัญโย 
ครูผู้ควบคุม  1.นายพายุ  ทองเต็ม 
3.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนนางรถ 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายชาญชัย  บุญมั่น 
       2.นายวรธน   สู่บุญ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายอภินันท์  สีดาชมภู 
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4.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  เกจวัดไข้ไร้สัมผัส 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวรัตทิยากร  บุญมาทน 
       2.นางสาวสุพรรษา  เม็งไธสง 
ครูผู้ควบคุม  1.นายสันติ  ภาคะ 
5.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  วารินฟาร์ม 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายศราวุธ  เล่ียมทอง 
       2.นายอนุชา  ศิริทองภากร 
ครูผู้ควบคุม  1.นายสันติ  ภาคะ 
6.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  วารินฟาร์ม 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นายกฤษณพงศ์  โคตรมนตรี 
       2.นายธนพล  เคียงวงศ์ 
ครูผู้ควบคุม  1.นายบญุเกียรติ  ใจสว่าง 
7.  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ดอกไม้จากใบยางพารา 
ผู้เข้าแข่งขัน  1.นางสาวจารุวรรณ  อาริภู 
       2.นางสาวพันธ์วิรา  อานันทนะ 
ครูผู้ควบคุม  1.นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
    มาตรการท่ี 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 
     มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
     มาตรการท่ี 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขา
วิชาชีพ 
     มาตรการท่ี 4 งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
     มาตรการท่ี 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
    มาตรการท่ี 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา 
    มาตรการท่ี 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
    มาตรการท่ี 3  จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    มาตรการท่ี 4  ส่งเสริมการสร้างรายได้ ระหว่างเรียน 
    มาตรการท่ี 5  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
   มาตรการท่ี 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร  ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
   มาตรการท่ี 3  ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน 
   มาตรการท่ี 1  พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
   มาตรการท่ี 2  ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรม/ 
   พณิชยกรรม ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   มาตรการท่ี 3  ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถาน 
                     ประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย 
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4. ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

 
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  10  กรกฎาคม  2540  ณ  บริเวณท่ีดินป่า 
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ  ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นท่ี 44 ไร่   
51  ตารางวา   เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
           วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ   ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  10  กิโลเมตรและ
ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอวารินชำราบ 7  กิโลเมตร   การคมนาคม ไป – มา   ระหว่างจังหวัด   อำเภอ  
และวิทยาลัยฯ  สะดวก   เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง     นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ   
ยังเป็นท่ีต้ังของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย 
            ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ต้ังอยู่เลขท่ี 187  หมู่ 7  ถนนวาริน - กันทรลักษณ์     
ตำบลแสนสุข   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34190    
หมายเลขโทรศัพท์  045-854086       หมายเลขโทรสาร  045-854087 
Website : http://www.warinice.ac.th        
 
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Warinchamrap Industrial and Community Education 
 ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 187 หมู่ท่ี 7 ถนนวาริน – กันทรลักษณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ โทร. 045-854086 
 โทรสาร  โทร. 045-854087 
 เว็บไซต์  www.warinice.ac.th 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 

http://www.warinice.ac.th/
http://www.warinice.ac.th/
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 เนื้อที่ของสถานศกึษา 44 ไร่  51 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งส้ิน 13 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน  58   ห้อง  ได้แก่ 

1. อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3 ช้ัน จำนวน  1  หลัง  19   ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง  23   ห้อง 
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    9   ห้อง 
4. อาคารอำนวยการช่ัวคราว  ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    2   ห้อง 
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ  2 ช้ัน  จำนวน  1  หลัง    4   ห้อง 
6. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    1   ห้อง 
7. อาคารอเนกประสงค์ช่ัวคราว ช้ันเดียว จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
8. บ้านพักผู้บริหารช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
9. บ้านพักครูช่ัวคราว ช้ันเดียว  จำนวน  1  หลัง              -   ห้อง 
10. โรงจอดรถยนต์    จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์  จำนวน  1  หลัง     -   ห้อง 
12. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน  2  หลัง    -   ห้อง 
13. โดมอเนกประสงค์   จำนวน  1  หลัง    -   ห้อง 

 
 

สีประจำวิทยาลัย    :   สีกรมท่า -  สีเหลือง  
             สีกรมท่า   หมายถึง   มีความเข้มแข็งอดทน มีความรู้ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
             สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชัชวาล 
 
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย    :   ต้นพะยอม 
 
วัดประจำวิทยาลัย   :  วัดหนองป่าพง  และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ) 
 
 
 
 
 
 
  
       สัญลักษณ์ประจำ          สีประจำวิทยาลัย      ดอกไม้ประจำวิทยาลัย 
            วิทยาลัย                   สีกรมท่า-สีเหลือง     ดอกพะยอม 
 

สีเหลือง 

สีกรมท่า 



 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

นางลฎาภา  แสวงทรัพย ์

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวลักษณารีย์  เงินบำรุง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายศศพิงษ์  เงินบำรุง 

    5.แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
     วิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ                                                                                                                                                                                                                  

 

   
  

   
 

 
 

                                            

 
  
 
 

      
   

     
  
 

      
      
  

   
  
   

 
 
                       

        

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นางชื่นจิต  เดชโยธิน 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นางพิศมัย  นิติศักด์ิ 

รองผู้อำนวยการ ฝา่ยพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายธนกร  อ่อนละมยั 

รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 
นายพุฒวฒัน์  กันยะกาญจน์ 

 
งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาววิบูลย์  สกุลพล 

งานบุคลากร 
นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง 

งานการเงิน 
นางกรรณิกา  ธรรมมาลี 

งานบัญช ี
นางสาวศันศนีย์  ลาพรมมา 

งานพัสดุ 
นายณัฐกฤต  แสงสว่าง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายจำรัส  ชนะสิงห ์

 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายบุญเกียรติ  ใจสว่าง 

งานความร่วมมือ 
นายเทพโยธิน ปิ่นเพ็ชร 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอธิตญาภรณ์  ดาโรจน์ 

งานครูที่ปรึกษา 
นายศิวะลักษณ์  คำพ ุ

งานปกครอง 
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ กันยาสาย 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางสาวปวิตรา มังพรมมา 

งานอาคารสถานที ่
นายธวัชชัย  สขุเกษม 

แผนกวิชาช่างยนต์ (นายธฤบดี  อ่อนน้อม) 
) 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาวลำใย นยีาทองหลาง 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางสาวยลธิดา โกลี 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางศริษา สาระวัล 

งานทะเบียน 
นางสาวนฤมล  จันทรเสนา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวนิสาชล  สืบสิมมา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายธฤบดี  อ่อนน้อม 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (นายจำรัส  ชนะสิงห์) 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นายสันติ  ภาคะ) 

แผนกวิชาช่างโลหะการ(นายณัฐกฤต แสงสว่าง) 

แผนกวิชาการบัญชี (นางสาวนิรมล  สรีสุข) 

แผนกวิชาการตลาด (นางสาวลำไย นียาทองหลาง) 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ (นางสาวพัณณิดา บุญสนอง) 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสาวกาญจนา  ศีลให้อยู่สุข 

 
 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคพื้นฐาน 
นายธวัชชัย  สุขเกษม 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางธันยพร  บุญเย็น 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายเอกชัย  จันทร์จ่าย 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายพายุ ทองเต็ม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสุริยา  พิจารณ ์
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แผนกวิชาการโรงแรม (นางสาวนิสาชล สืบสิมมา) 


