คาสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ที่ 557/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการบริหารจัดการความรู้ (KM) ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
-----------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ดาเนิ นงานให้สอนคล้องตามกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ ข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ตังบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรู้ของสถานศึ กษา ซึ่งงานศูนย์ ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตระหนักถึงความสาคัญ ที่ต้อง
ให้ที่ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยให้ทุกแผนกวิชา และศูนย์ / งานต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จึงเห็นสมควรดาเนินการจัดการ
ความรู้ (KM) โดยรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร อย่างมีระบบ ซึ่งได้จัดโครงการ การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge
Management KM ) ภายในสถานศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการ อานวยการ มีหน้าที่ พิจารณา วางแผน ดาเนิน การบริหารจัดการความรู้ อานวยการ ให้ คาแนะนา
ปรึกษาและตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย
1.1 นายสุรศักดิ์
อาภรณ์เทวัญ
ประธานกรรมการ
1.2 นายจินดา
คงหมวก
กรรมการ
1.3 นายเกษม
พิไลพันธ์พฤกษ์
กรรมการ
1.4 นายวิรุณ
วิทยาประเสริฐ
กรรมการ
1.5 นายศรัณย์
ไวยานิกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางอารยา
โพธิ์พันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการบรรณาธิการเนื้อหาความรู้ มีหน้าที่ พิจารณาตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาความรู้
และรับรองเนื้อหาความรู้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ก่อนดาเนินการจัดเก็บเข้าคลังความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้
ประกอบด้วย
2.1 นายศรัณย์
ไวยานิกรณ์
ประธานกรรมการ
2.2 นางอารยา
โพธิ์พันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
2.3 นางอารีย์
หลวงเทพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.4 นายมานพ ทองใบ
2.5 นายวิโรจน์ สุวรรณรัตน์
2.6 นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง
2.7 นางจันทิมา สุขมาก
2.8 นางราตรี โพธิ์เต็ง
2.9 นางเพ็ญภา ขาแก้ว
2.10 นางอรสา สัจจวงษ์
2.11 ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ตันติวิวัทน์
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3. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังความรู้ มีหน้าที่ ดาเนินการพิจารณา วางแผน จัดการ พัฒนาระบบงาน
การบริหารจัดการความรู้ ออกแบบระบบคลังความรู้ และรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ การประมวลผลความรู้ เพื่อเผยแพร่
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผ่านสื่ออื่น ๆ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบด้วย
นายศรัณย์
ไวยานิกรณ์
ที่ปรึกษา
3.1 นายขวัญชัย
ออกฉิม
ประธานกรรมการ
3.2 นางอารยา
โพธิ์พันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
3.3 นางอารีย์ หลวงเทพ
3.4 นายหาญ เพ็ญแสง
3.5 นางภัคนิภา มณีโชติ
3.6 นายพชระ มณีผล
3.7 นางสาวสุนันทา ครุฑามาศ 3.8 นายนคร ธัญญาสุวัฒนะ
4. คณะกรรมการ สรรหาและรวบรวม องค์ ความรู้ มีหน้าที่ ดาเนินการ สรรหา รวบรวม องค์ความรู้ตามลักษณะ สาขา
วิชาชีพ และงานที่สังกัด นามากลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเนื้อหา และความเหมาะสม ขององค์ความรู้ ก่อน
นาส่งคณะกรรมการ ประสานงาน รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อ ให้บริการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประกอบด้วย
4.1 ฝ่ายวิชาการ :
นายวิรุณ วิทยาประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและรวบรวมองค์ความรู้ตามลักษณะวิชาชีพ
4.1.1 แผนกวิชาช่างยนต์
1) นายดารงค์
พิมพ์สกุลานนท์
ประธานกรรมการ
2) นายกฤษณะพันธุ์
พลายบัว
กรรมการและเลขานุการ
3) นายประกอบ วิเศษสุทธิชัย
4) นายมงคล รอดวัณโน
5) นายสุกิจ ธาระชัย
6) นายประสาร เพ็งนิ่ม
7) ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ตันติวิวัทน์ 8) นายสมบูรณ์ ชุนหชัย
9) นายสมศักดิ์ ปิ่นทอง
10) นายอนุชิต เชิงจาเนียร
11) นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต
12) นายนรุตม์ จอมเผือก
13) นายอนิรุธ เหลืองอร่าม
14) นายศุภชัย ยะภูมินทร์
15) ว่าที่ ร.ต.ประทวน ชุนใช้
16) นายอาภรณ์ เสลาฤทธิ์
17) นางสาวกฤษณี เปรี้ยวหวาน
4.1.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
1) นายสาราญ
เวชตรียานนท์
ประธานกรรมการ
2) นายวิโรจน์
สุวรรณรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
3) นายสุกิจ สุฉันทบุตร
4) นายธีรวิทย์ ภาชนะทิพย์
5) นายวันชัย เหนือมณีมงคล
6) นายพงษ์ศักดิ์ คาเปลว
4.1.3 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
1) นายเทอดธรรม
ปรักมานนท์
ประธานกรรมการ
2) นายสมชาย
ปรีชาศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
3) ดร.สินชัย เก่งนาชัยตระกูล
4) นายเกษม สาสาย
5) นายวสุ อมรแมนนันท์
6) นายบุญส่ง เจิมจวง
7) นายกฤษณะ นิลอร่าม
4.1.4 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1) นายชาตรี
ศรีวิเชียร
ประธานกรรมการ
2) นายวิจิตร
ชัยมงคลมณี
กรรมการ และเลขานุการ
3) นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์
4) นายมานนท์ กองแดง
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4.1.5 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1) นายวิลาบ
ดีเสมอ
ประธานกรรมการ
2) นายสัญญา
ปิ่นฉาย
กรรมการและเลขานุการ
3) นายอานาจ สุวรรณสอาด
4) นายฉลอง ดอกยี่สุ่น
5) นายสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
6) จ.ส.อ.อนันต์เดช ประพันธ์พจน์
7) นายวิษณุ ใหญ่ยง
4.1.6 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
1) นายภาณุ
วัฒนวิชัย
ประธานกรรมการ
2) ส.อ. พนม
แสงทอง
กรรมการและเลขานุการ
3) นายธนู แสงอุทัย
4) ว่าที่ ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ 5) นายสุเทพ มีบุญ
6) นายวิชัย เค้าศิริวัฒน์
7) นายปรีชา หลวงปลัด
8) นายอาคม จันทร์กระจ่าง
9) นายประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร
10) นายภูริพัฒน์ สกูลคง
11) นายพนม พึ่งบัว
12) นายธีรวุธ ชมใจ
13) นางสาวปราณี มงคลสัจจา 14) นายภูมิพัฒน์ แป้งใส
15) นายจรูญ นามฉ่า
4.1.7 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1) นายชนะ
วุฒิอาพล
ประธานกรรมการ
2) นายภัทร
ทองสามสี
กรรมการและเลขานุการ
3) นายธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
4) นายวิโรจน์ กิตติวรปรีดา
5) นายเสถียร วัฒนาโภคยกิจ
6) นายคมกฤช ขายัง
7) นายพิพัฒน์ ธารงเวียงผึ้ง
8) นางลาพึง วุฒิอาพล
9) นายขวัญชัย ออกฉิม
10) นายจิต นิลทับ
11) นายปัญญา ฉัยยะ
12) นายเขตชัย เอี่ยมศรี
13) นางเบญจวรรณ ปกป้อง
14) นายหาญ เพ็ญแสง
15) นางกาญจนา กู้สุจริต
16) นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
17) นายจารุวัฒน์ อินทรบารุง
18) นายทวีศักดิ์ แซ่ตัน
4.1.8 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
1) นายสิงห์ขร
กลางใจ
ประธานกรรมการ
2) นายสมโพธิ
สว่างวัฒนเศรษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
3) นายวิโรจน์ ก้าวกิจประเสริฐ
4) นายนันทวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ
5) นายนิมิตร รัตนอุดม
6) นายปรารถนา อุสมาณีย์
7) นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง
8) นางสาวเสริมสุข ชลวิถี
9) นายวินัย รุ่งถิ่น
10) นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
4.1.9 แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์
1) นายดารง
วัฒนอมรเกียรติ
ประธานกรรมการ
2) นายภูวนาถ
สุทธิสาร
กรรมการและเลขานุการ
3)นายสิงห์ขร กลางใจ 4) นายสมพงษ์ วงษ์วิไล 5) นายไชยศิริ ทองอุทัย 6) นางสาวสุมนัสยา ชวนชิด
4.1.10 แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) นายพิชาญ
ศิริบุตร
ประธานกรรมการ
2) นางสาวภาวิณี
ปานันตา
กรรมการและเลขานุการ
4.1.11 แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
1) นายประทีป
โรจนลิขิตกุล
ประธานกรรมการ
2) นายฤกษ์ชัย
เพ็ชรคง
กรรมการและเลขานุการ
3) นายคณิศร์ ร้อยกรอง
4) นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง
5) นายชุนวัฒน์ พณะงาม
6) นายเฉลิมชัย งามทรัพย์
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4.1.12 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
1) นางสาวฉวีวรรณ
ปรุงธัญญะพฤกษ์
2) นางสาววัลลภา
จิรนิรัติศัย
3) นางสาวสไบทิพย์ ธารงโชติ
4) นางสาวนิตยา เภสัชชนางกูล
4.1.13 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
1) นางจิราพรรณ
ไชยหาญ
2) นางอารดี
สุฉันทบุตร
3) นางรัชนี เตชะเทียนวิจิตร
4) นางสาวอารีย์ ศรีพิทักษ์สกุล
4.1.14 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
1) นางยุวดี
พนมพรสุวรรณ
2) นางจินตนา
เผือกหอม
3) นางนิภาภรณ์ เก่งนาชัยตระกูล
4) นางสาวทิพวรรณ กิริยานันท์
4.1.15 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
1) นายสุรจิต
เนติพัฒน์
2) นายสมบัติ
หมื่นสวัสดิ์
3) นายประดับ เต็มดี
4) นางอรุณรัตน์ อินทรศุภมาตร์
4.1.16 แผนกวิชาออกแบบ
1) นางจุฑามาส
เพ็งนิ่ม
2) นายสมโภชน์
หลวงเทพ
3) นายโรจน โรจนสาครบุตร
4) นางสาวหทัยกานต์ สุดสงวน
4.1.17 แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
1) นายกฤษฎา
ยคชรัฐ
2) นายปิยะ
สุขเจกพะเนาว์
3) นางสาวตรัยรัตน์
แทนบุตร
4.1.18 แผนกวิชาการบัญชี
1) นางพรพรรณ
วัฒนวิชัย
2) นางยอดศิล
ภาชนะทิพย์
3) นางประกอบศรี ทรัพย์บุญ
4) นางสุจิตรา มนัสมงคล
6) นางวัฒนาพร สุวรรณพานิช
4.1.19 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติก
1) นางละออ
โพธิภิรมย์
4.1.20 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1) นางรุจิวัญญ์
วิทยาประเสริฐ
4.1.21 แผนกวิชาการเลขานุการ
1) นางฟ้างามตา
ศรีวิลัย
2) นางอารีย์
หลวงเทพ
3) นางบุบผา โรจนเลิศ
4) นางปริศนา จันทคัต
6) นางลัดดา พิมพ์สกุลานนท์
7) นางณัชมน อานวยชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) ร.ต.นาพล ถิ่นมธุรส
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวชมพูนุท เกษนคร
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวยุพยงค์ ตาละลักษมณ์
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวจรรยา ชะอุ่มวงค์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาววารี ธีรพัฒนพิสิฐ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางรุ่งรจี พึ่งบัว
/ 4.1.22 แผนกวิชาการตลาด...
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4.1.22 แผนกวิชาการตลาด
1) นางสาวพัชรา
พฤกษ์ประมูล
2) นายอภิเชษฐ์
ศรีจันทร์
3) นางภมาพร พุทธิกฏี กวีวงศ์
4) นางสุมนา นรี วิเศษสุทธิชัย
6) นางสาวชลขวัญ แสงเทียนชม
7) นางสาวนริสสา เกตุทอง
9) นายธนกฤต สรกฤตยาเมธ
4.1.23 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1) นายธีรภัทร์
ภัทรสถิรกุล
2) นายประสิทธิ์
ชูสกุล
3) นางอารยา โพธิ์พันธุ์
4) นางจันทนา สกูลคง
6) นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง
7) นางภัคนิภา มณีโชติ
9) นางสาววัลย์ลิกา อินทร์คา
10) Mr.Hironobu Arai
4.1.24 หมวดวิชาภาษาไทย
1) นางราตรี
โพธิ์เต็ง
2) นางสาวพัชรา
สมบูรณ์ยศเดช
3) นางคุนัญญา ชูสกุล
4) นางทวีวรรณ ชมภูนุช
4.1.25 หมวดวิชาสังคม
1) นางอรสา
สัจจวงษ์
2) นางนงนาฎ
ศิริบุตร
3) นายวิภาส หล่อพิมพ์
4) นายสมศักดิ์ เศรษฐการ
6) นายเขื่อนเพชร คล้อยคล้าย
7) นายสรายุทธ ชะเกตุ
4.1.26 หมวดวิชาพลานามัย
1) นางสมหมาย
เชิงจาเนียร
2) นายสุนทร
อุตระวณิชย์
3) นางกอบกุล
พิไลพันธ์พฤกษ์
4.1.27 หมวดวิชาคณิตศาสตร์
1) นางวาณีพร
ธารงเวียงผึ้ง
2) นางสาวจิตราพันธ์ สุวรรณฉัตร
3) นางสาวสุภารัตน์ ไชยศรี
4) นางสาวยุพิน สีสม
6) นางจินต์จุฑา อนันตโท
4.1.28 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
1) นางรสริน
เอี้ยงผล
2) นางภัทรกร
เฟื่องฟู
3) นางกรณิการ์ พุทธทิพย์
4) นางสมจิตร วรรณชะนะ
6) นางสิริวัฒน์ ทองเลิศ
7) นางพิมพิกาข์ จันทนะโสตถิ์
9) นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล
10) ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร กรรณแก้ว
12) นางสาวสิรีรัตน์ จาปาสัก
13) นางสาวสุวรรณา ลาสา

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล
8) นางเบญจา ไวยานิกรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นายวสันต์ คูหาคติภพ
8) นางสาววัลย์วิภา เชืองศิลป์

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นางจุฑามาศ คงหมวก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นายดารง จันทร์นวล

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
5) นายชลัช เมฆนาคา
8) นางเสวีวร เรืองอินทร์
11) นางสาวอรัญญา ลาดสูงเนิน
14) Mrs.Nangambirwa Margaret Leya
/ 4.1.29 หมวดวิชา...
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4.1.29 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
1) นางจันทิมา
สุขมาก
ประธานกรรมการ
2) นางเพ็ญภา
ขาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
3) นายรพินทร์ หวังเลี้ยงกลาง
4) นายมานพ ทองใบ
5) นายสมโภชน์ เกตุกลิ่น
6) นางสาวกฤษณา งามสอาด
7) นางสาวกัญญา หอมบุบผา
8) นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี
9) ว่าที่ ร.ต.หญิงสายน้าผึ้ง ศรีต่างวงษ์
10) นายณัฐฐีวุฒิ ชูผล
4.1.30 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวัดผลและประเมินผล
1) นายสุนทร
อุตระวณิชย์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุภารัตน์
ไชยศรี
กรรมการและเลขานุการ
3) นางสาวยุพยงค์ ตาละลักษมณ์
4) นางจุฑามาศ คงหมวก
5) นางสาวจิตราพันธ์ สุวรรณฉัตร
6) นางสิริวัฒน์ ทองเลิศ
7) นางสาวยุพิน สีสม
8) นายธนู แสงอุทัย
9) นายดารง จันทร์นวล
10) นายชุนวัฒน์ พณะงาม
11) นายเฉลิมชัย งามทรัพย์
12) นางสาวภาวิณี ปานันตา
13) นางสาวเสาวภา ครูสิริกุล
14) นางระพีพรรณ จันทร์นวล
15) นางสาวโสภา ต่องาม
16) นายไชยศิริ ทองอุทยั
17) นายสมพงษ์ วงษ์วิไล
4.1.31 งานวิทยบริการและห้องสมุด
1) นางสาวกัลยา
ลูกรักษ์
ประธานกรรมการ
2) นายคมกฤช
ขายัง
กรรมการและเลขานุการ
3) นายวสันต์ คูหาคติภพ
4) นายเผชิญ คาประดิษฐ์
5) นางวริศณิชา สร้อยผาบ
6) นางนวมน ชุมพีรพงษ์
4.1.32 งานสื่อการเรียนการสอน
1) นายวิโรจน์
กิตติวรปรีดา
ประธานกรรมการ
2) นายสุรศักดิ์
สุภาสุธากุล
กรรมการและเลขานุการ
2.3) นางสาววัลลภา จิรนิรัติศัย
2.4) นายกิตติชาติ เนียมใส
4.1.33 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1) นางสมจิตร
วรรณชะนะ
ประธานกรรมการ
2) นางรสริน
เอี้ยงผล
กรรมการและเลขานุการ
3) นายชลัช เมฆนาคา
4) นางเสวีวร เรืองอินทร์
5) นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล
6) นางสาวสิรีรัตน์ จาปาสัก
7) นางสาวอรัญญา ลาดสูงเนิน 8) นางสุวรรณ ลาสา
4.1.34 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) นางพิมพิกาข์
จันทนะโสตถิ์
ประธานกรรมการ
2) นายอาคม
จันทร์กระจ่าง
กรรมการและเลขานุการ
3) นายเทอดธรรม ปรักมานนท์
4) นายสมบูรณ์ ชุนหชัย
5) นางสาววาสนา ชัยมงคล
/ 4.2 ฝ่ายบริหาร...
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4.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร :
นายเกษม พิไลพันธ์พฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและรวบรวมองค์ความรู้ตามลักษณะงาน
4.2.1) งานประชาสัมพันธ์
1) นางสาวนริสสา
เกตุทอง
ประธานกรรมการ
2) นายภัทร
ทองสามสี
กรรมการและเลขานุการ
3) นางสาวหทัยกานต์ สุดสงวน
4) นางสาวจรรยา ชอุ่มวงค์
5) นางสาวแพรวมณี จ่าเมือง
6) นางสาวอมรรัตน์ มีจันทร์
7) นายสมโภชน์ หลวงเทพ
4.2.2) หมวดเอกสารการพิมพ์
1) นางรุ่งรจี
พึ่งบัว
ประธานกรรมการ
2) นางสาวณัฐธิดา
ชาวโพธิสะ
กรรมการ
3) นายนิพนธ์
โพธิ์งาม
กรรมการและเลขานุการ
4.2.3) งานบริหารทั่วไป
1) นางวนัดดา
สุวรรณเกษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวพจนีย์
ช่วยรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
3) นายชานาญ พรหมชาติ
4) นายสุพจน์ พุกอุย
5) นายประเสริฐ เรียมสายยศ
6) นายประเสริฐ คลังสิน
10) นางสาวปราณี น้าตาลชื้น
11) นางสาวสิริการย์ แพะทอง
12) นางสาววรางคณา ช่วยรัตน์
4.2.4) งานบุคลากร
1) นางลัดดา
พิมพ์สกุลานนท์
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนิภาพร
บุญญาวิเศษ
กรรมการ
3) นางสาวกฤษณา
มาลา
กรรมการและเลขานุการ
4.2.5) งานการเงิน
1) นางยอดศิล
ภาชนะทิพย์
ประธานกรรมการ
2) นางนพมาศ
วัฒนาโภคยกิจ
กรรมการและเลขานุการ
3) นางจันทรรัตน์ แก้วล้อม
4) นางสาวชุติกาญจน์ พูนศรีเจริญสุข 5) นางสาวเบญจมาศ โพธิ์เต็ง
4.2.6) งานการบัญชี
1) นางวัฒนาพร
สุวรรณพานิช
ประธานกรรมการ
2) นางสุทิศา
วงษ์เมฆ
กรรมการ
3) นางอารดี
สุฉันทบุตร
กรรมการและเลขานุการ
4.2.7) งานพัสดุ
1) นายเกษม
พิไลพันธ์พฤกษ์
ประธานกรรมการ
2) นายสมบูรณ์
ชุนหชัย
กรรมการและเลขานุการ
3) นายธีระศักดิ์ ฉวีศักดิ์
4) นายมงคล รอดวัณโน
5) นายประสิทธิ์ ชูสกุล
6) นางสาวแก้วมณี จิตรดารงค์
7) นางสาวยุพาวดี ประเคนรี
8) นางสาวศยามล เสวกสุทธิ์
9) นางสาวนิศาชล ประจวบวัน

/ 4.2.8) งานอาคาร...
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4.2.8) งานอาคารสถานที่
1) จ.ส.อ.อนันต์เดช
ประพันธ์พจน์
ประธานกรรมการ
2) นายฉลอง
ดอกยี่สุ่น
กรรมการและเลขานุการ
3) นายนิมิตร รัตนอุดม
4) ว่าที่ ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ 5) นายอนิรุธ เหลืองอร่าม
6) นายธนู แสงอุทัย
7) นายอาคม จันทร์กระจ่าง
8) นางเบญจวรรณ ปกป้อง
9) นางสาวจรรยา ชอุ่มวงค์
10) นางสาวเสริมสุข ชลวิถี
11) นายสิริพงศ์ จันทคาม
12) นางประไพ ยิ้มศรีไส
13) นายประสิทธิ์ บุตรษาแก้ว
14) นางยุพา หมีสกุล
15) นางสงวน ตั้นธง
16) นายมนตรี จันทร์เต็ม
17) นายวสันต์ พาหาวงศ์
18) นายบุญสม จินดา
4.2.9) งานทะเบียน
1) นางประกอบศรี
ทรัพย์บุญ
ประธานกรรมการ
2) นายสมโพธิ
สว่างวัฒนเศรษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
3) นางสาวชมพูนุท เกษนคร
4) นางคุนัญญา ชูสกุล
5) นายมงคล รอดวัณโน
6) นายสุกิจ ธาระชัย
7) นายวสันต์ คูหาคติภพ
8) นายคมกฤช ขายัง
9) นายสุริยนต์ ฉิ่งแก้ว
10) นายธนกฤต สรกฤตยาเมธ
11) นางสาวหทัยกานต์ สุดสงวน
12) นางดวงรัตน์ เผือกหอม
13) นางสาวถิรดา กิมพิทักษ์
14) นางชลิตา พักเที่ยง
4.2.10) หมวดยานยนต์
1) นายสมบูรณ์
ชุนหชัย
ประธานกรรมการ
4.2.11) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1) นายโรจน
โรจนสาครบุตร
ประธานกรรมการ
2) ส.อ.พนม
แสงทอง
กรรมการและเลขานุการ
3) นายขวัญชัย ออกฉิม
4) นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
5) นางสาวอมรรัตน์ มีจันทร์
4.2.12) หมวดการอนุรักษ์พลังงาน
1) นายปัญญา
ฉัยยะ
ประธานกรรมการ
4.3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :
นายศรัณย์ ไวยานิกรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและรวบรวมองค์ความรู้ตามลักษณะงาน
4.3.1 งานวางแผนงบประมาณ
1) นายสมโภชน์
เกตุกลิ่น
ประธานกรรมการ
2) นางสาวมยุรา
ไทยสนธิ
กรรมการและเลขานุการ
4.3.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1) นางอารยา
โพธิ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
2) นางอารีย์
หลวงเทพ
กรรมการ
3) นายพชระ
มณีผล
กรรมการและเลขานุการ
4.3.3 งานความร่วมมือและการบริการชุมชน
1) ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์
ตันติวิวัทน์
ประธานกรรมการ
2) นายกฤษณะพันธุ์
พลายบัว
กรรมการ
3) นายประสาร
เพ็งนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
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4.3.4 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1) นายพิชาญ
ศิริบุตร
ประธานกรรมการ
2) นายธนาศักดิ์
กู้สุจริต
กรรมการ
3) นายพงษ์ศักดิ์
คาเปลว
กรรมการและเลขานุการ
4.3.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1) นายมานพ
ทองใบ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกัญญา
หอมบุบผา
กรรมการและเลขานุการ
3) นางสาวกฤษณา งามสอาด
4) นางสาวรุ่งฤดี มากหลาย
4.3.6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
1) นางภัทรกร
เฟื่องฟู
ประธานกรรมการ
2) นางนิตยา
เภสัชชนางกูล
กรรมการ
3) นางจินตนา
เผือกหอม
กรรมการและเลขานุการ
4.3.7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นายขวัญชัย
ออกฉิม
ประธานกรรมการ
2) นางภัคนิภา
มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
3) นายหาญ เพ็ญแสง
4) นางสาวสุนันทา ครุฑธามาศ 5) นายนคร ธัญญาสุวัฒนะ
4.3.8 ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
1) นางจันทนา
สกูลคง
ประธานกรรมการ
2) นางสาววัลวิภา
เชืองศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
4.3.9 หมวดประกอบธุรกิจ
1) นางสาวชลขวัญ
แสงเทียนชม
ประธานกรรมการ
4.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา :
นายจินดา คงหมวก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและรวบรวมองค์ความรู้ตามลักษณะงาน
- สานักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายจินดา
คงหมวก
ประธานกรรมการ
นางศรัญญา
สวัสดิ์มงคล
กรรมการและเลขานุการ
4.4.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1) นายอนุชิต
เชิงจาเนียร
ประธานกรรมการ
2) นางยุวดี
พนมพรสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
3) นายรพินทร์ หวังเลี้ยงกลาง
4) นางราตรี โพธิ์เต็ง
5) นายชลัช เมฆนาคา
6) นายวิโรจน์ สุวรรณรัตน์
7) ว่าที่ ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ 8) นายสมโภชน์ หลวงเทพ
9) นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต
10) นายพงษ์ศักดิ์ คาเปลว
11) นายวิจิตร ชัยมงคลมณี
12) นางปริศนา จันทคัต
13) นายอาภรณ์ เสลาฤทธิ์
14) นางเบญจวรรณ ปกป้อง
15) นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์
16) นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง
17) นายมานนท์ กองแดง
18) นางสาวกัญญาณัฐ อาทรสิริรัตน์
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4.4.2 งานครูที่ปรึกษา
1) นางปริศนา
จันทคัต
ประธานกรรมการ
2) นางสาวชลขวัญ
แสงเทียนชม
กรรมการและเลขานุการ
3) นางละออ โพธิภิรมย์
4) ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร กรรณแก้ว 5) นายชุนวัฒน์ พณะงาม
6) นางสาวเสริมสุข ชลวิถี
7) นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล 8) นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล
9) นายเสถียร วัฒนาโภคยกิจ
10) นางสาวปราณี มงคลสัจจา
4.4.3 งานปกครอง
1) นายพนม
พึ่งบัว
ประธานกรรมการ
2) นายสาราญ
เวชตรียานนท์
กรรมการและเลขานุการ
3) นายจิต นิลทับ
4) ร.ต.นาพล ถิ่นมธุรส
5) นางภมาพร พุทธิกีฎกวีวงศ์
6) นายอภิเชษฐ์ ศรีจันทร์
7) นายเขตชัย เอี่ยมศรี
8) นายคณิศร์ ร้อยกรอง
9) นางสาวนิตยา เภสัชชนางกูล
10) นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง
11) นายภูวนาถ สุทธิสาร
12) นายประทีป โรจนลิขิตกุล
13) นายอานาจ สุวรรณสอาด
14) นายพงษ์ศักดิ์ คาเปลว
15) นายกิตติศักดิ์ เฮงเส็ง
16) นางสาวหทัยกานต์ สุดสงวน 17) นายปิยะ สุขเจกพะเนาว์
18) นางสาวเสริมสุข ชลวิถี
19) นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
20) นางสาวกฤษณี เปรี้ยวหวาน
21) นายธนกฤต สรกฤตยาเมธ
22) นางสาวจีรภา นาคเส็ง
4.4.4 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1) นางสาววารี
ธีรพัฒนพิสิฐ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวทิพวรรณ
กิริยานันท์
กรรมการและเลขานุการ
3) นางสาวกฤษณี เปรี้ยวหวาน
4) นายกฤษณะพันธุ์ พลายบัว
5) นางนิภาภรณ์ เก่งนาชัยตระกูล
6) นางสาวอาภาภรณ์ วรรณวิจิตร
4.4.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1) นางกอบกุล
พิไลพันธ์พฤกษ์
ประธานกรรมการ
2) นางบังเอิญ
คาจันทร์
กรรมการ
3) นางลาพึง
วุฒิอาพล
กรรมการและเลขานุการ
4.4.6 งานโครงการพิเศษ
1) นายสมบัติ
หมื่นสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
2) นายอานาจ
สุวรรณสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
3) นายประสาร เพ็งนิ่ม
4) นายพนม พึ่งบัว
5) นายคณิศร์ ร้อยกรอง
6) นายประทีป โรจนลิขิตกุล
7) นายวิลาบ ดีเสมอ
8) นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต
9) นางยุวดี พนมพรสุวรรณ
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5. คณะกรรมการ ประสานงาน รวบรวมองค์ความรู้ มีหน้าที่ประสานงานรวบรว มองค์ความรู้จากประธาน กรรมการ
เลขานุการ และกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาองค์ความรู้ตามลักษ ณะวิชาชีพ หมวดวิชา และลักษณะงาน
เพื่อมาแยกประเภท และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบรรณาธิการเนื้อหาความรู้ พิจารณาดาเนินการ
ต่อไป ประกอบด้วย
นายศรัณย์
ไวยานิกรณ์
ที่ปรึกษา
5.1 นางอารยา
โพธิ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
5.2 นายพชระ
มณีผล
กรรมการ
5.3 นางอารีย์
หลวงเทพ
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดีแก่
วิทยาลัยฯ สืบไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2553

(นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

