
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
นายพลฤทธ์  จินดาหลวง 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายปณิทัต  ล้ีจินดา 

หัวหน้างานการเงิน 
นางดวงพร  มีสมบัติ 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางประณิตา ศรีสมุทร 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางอัญจนา  โพธิ์อยู่ 

หัวหน้างานบัญชี 
นางบุษบา  ครอบครอง 

หัวหน้างานพัสดุ 
นางยุพิน  แสงเหมือนเพ็ชร 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
นางสาวศิวนาถ พึ่งคง 

หัวหน้างานทะเบียน 
นางพัชรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาววารี  ชีวะเจริญ 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นางปภัสสร  อินทโสตถิ 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางชญานันทน์  ธิราช 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นางสาวอานีสรา  โสภนะศุกร์ 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล 
การค้า และประกอบธุรกิจ 
นางศิริลักษณ์ วิภาศรีนิมิต 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
นายณัฐนนท์  ภูอริยพงศ์ 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางวรรณภนา  ไกวัลอาภรณ์ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นางสาวจงกล  นันทพล 

หัวหน้างานปกครอง 
นายกฤษณะ  เฉลิมชัย 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 

 นางรจนา  เฉลิมชัย 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

นางสาวอัมรา  ศิริประยงค์ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

นายจาตุรนต์ บริจินดา 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายคติ  ปรีชา 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และ   
แผนกวิชาชีพ 

 หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ ์

 หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม 
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
 หัวหน้าแผนกวิชาการ

บริหารงาน คหกรรมศาสตร ์
 หัวหน้าแผนกวิชาการบัญช ี
 หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการ 
 หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
 หัวหน้าแผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการ

ธุรกิจค้าปลีก 
 หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ 
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม 
 หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจรับจัด

งาน 
 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ 

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
นายทศพล วิจารณกรณ์ 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางกิระติกาญจน์ มาอยู่วัง 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางอารีรัตน์  พุทธวงศ์ 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายนิพนธ์ ร่องพืช 

หัวหน้างานควบคุมภายใน 
นางอัญชนา  เหมวงศ์กุล 



16 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

 

 

 

       

 

       

 

 

นายพลฤทธ์  จินดาหลวง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

นายคติ  ปรีชา 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ  

นายปณิทัต ล้ีจินดา 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร 

นางสาววารี ชีวะเจริญ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายณัฐนนท์  ภูอริยพงศ์ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา  
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บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์

นางสาวฉัทนา   หอมขจร  หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม  

นางณัฐกาญจน์    ถาวรรัตน์  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย  

นางมรรษณา    จัดดี   หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

 

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

นางณัฐกาญจน์    ถาวรรัตน์ 

นางพัชรา   พรหมสาขา ณ สกลนคร 

นางพัชรินทร์   มีทรัพย ์

นางสุระภี    ทิมกาญจนะ 

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

นางมรรษณา    จัดดี 

นางพรทิพย์    สุวรรณเลิส 

นางกมลวรรณ   โลหิตกาญจน ์

นางนาธญา   สดช่ืน 

นางศิริลักษณ์    วิภาศรีนิมิต 

นางสาวกมลโมทย์   จํารัสโรมรัน 

 

 

 

 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป 

นางสาวฉัทนา   หอมขจร 

นางสาวจงกล   นันทพล 

นางสาวชมชนก  ก๋าวงค์ 

นางสาวจามจุรี    จินะการ 

นางสาวอารีย์     ช่ังชัย 
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

นางพัชรินทร์   ขุมนาค   หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

นางสาวประคอง  เจนคุณาวัฒน์  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  

นางสุวภัทร    แต้วัฒนา  หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ  

นายภักดี  ศรีอรุณ   หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  

นายชัยวัฒน์    วงศ์โท๊ะ   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นางภัทราวรรณ  สุขพันธ์   หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

นางสาวปรียา    ป๎นธิยะ   หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  

 

สาขาวิชาการบัญช ี

นางสาวประคอง   เจนคุณาวัฒน ์

นางอัญชนา    เหมวงศ์กุล 

นางปภัสสร    อินทโสตถิ 

นางดวงพร   มีสมบัต ิ

นางบุษบา    ครอบครอง 

นางวรรณา   เทพฉิม 

นางนิตยา    หลวงจันทร ์

นางสมพร    สารสมุทร 

นางอ้อยใจ    แดงอินทร ์

นางสาวอัญชุลี    ทวีบุญ 

นายต่อศักดิ์    เสมอวงศ์ติ๊บ 

 

 

สาขาวิชาการเลขานุการ 

นางสุวภัทร    แต้วัฒนา 

นางกิติยา    สันคม 

นางอัญจนา    โพธ์ิอยู่ 

นางยุพิน    แสงเหมือนเพ็ชร 

นางอรุณี    ลี้จินดา 

นางสาวอาภัสรา   พลละคร 
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สาขาวิชาการตลาด 

นายภักดี    ศรีอรุณ 

นางสาวจิตต์ใส    แก้วบุญเรือง 

นายนิพนธ์    ร่องพืช 

นางอุทุมพร   โชควัฒนพรชัย 

นางสาวแพรวพรรณ  สิทธิวีระกุล 

นางกัลยา    ผลศิร ิ

นางสาวณฐนันท์   พิริยะธนาธรรม 

นางสาวจีรนันต์    มูลสม 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายชัยวัฒน์    วงศ์โท๊ะ 

นางประณิตา    ศรีสมุทร 

นางชญานันทน์    ธิราช 

นางมายูร    สีบุญเรือง 

นางสาวสายรุ้ง    มีช่ือ 

นายสุธีร์    ฟูเต็มวงค์ 

นางมณีนุช    แสนขันติ 

นายพีระพงษ์    วงศ์วิชัย 

นางสาวพิมพ์ประภา   พินทิสืบ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

นางภัทราวรรณ    สุขพันธ์ 

นางอารีรัตน์    พุทธวงศ์  

นางพิชยา    เรือนบุร ี

นางอังคณา    จักรปาณิรักษ์ 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์

นางพัชรินทร์    ขุมนาค 

นายจาตุรนต์    บริจินดา 

 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

นางสาวปรียา    ป๎นธิยะ 

นางสาวจรวยพร   เตชะเจริญรุ่งเรือง 

นางสาวอานีสรา   โศภนะศุกร ์
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ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายนรินทร์  มุกดาเนตร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายประยุทธ  ภาคบุญ   

ประเภทวิชาศิลปกรรม 

นายวิญํู  คงฉิม   หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  

นางสาวเกษวรางค์   พานประเสริฐ  หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ  

นางสาวรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์  หัวหน้า สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 

นายกฤษณะ    เฉลิมชัย   หัวหน้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

นายวิญํู   คงฉิม 

นายเอกพล   ไชยพรหม 

นายปรานต์   มีนานะ 

นางอําพร   สาระมนต์ 

สาขาวิชาออกแบบ 

นางเกษวรางค์  พานประเสริฐ  

นายคธาวุธ   เครือวิยะ 

สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 

นางสาวรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์  

นายจิรศักดิ์  คลุมดวง  

นางสาวจิราภรณ์  ตุ้ยบุญมา  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นายกฤษณะ    เฉลิมชัย 
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สาขาวิชาทักษะชีวิต 

นางสาวจําแรง  วงศ์ฟู   หัวหน้าสาขาวิชาทักษะชีวิต  

นายคนึง   ศรีอําพร  

นายพินิจ   นครพันธ์ 

นายสวัสดิ์    ประพฤติ 

นางรจนา    เฉลิมชัย 

นายไตรสิทธ์ิ    สิงหภิวัฒน ์

นางวรรณภา   ไกวัลอาภรณ์ 

นางกีระติกาญน์   มาอยู่วัง  

นายทศพล    วิจารณกรณ์ 

นายศิลธรรม    ชัยมงคล 

นายอุดมฤทธ์ิ    มูลฟ ู

นางสาวจารุพร    วางมือ 

นางทิพย์ภิญญา    ผลิดใบ 

นางเสาวนีย์    จิงจ ู

นางสาวนุชจนาท  ภูทองพันธ์ 

นางสาวกรพรรณ   เทพวัง 

นางสาวอมรรัตน์   แก้ววรรณรัตน์ 

MISS HUYAXUE 

MISS YANHONG 
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บุคลากรแยกตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจ าปี 2558 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

งานบริหารงานท่ัวไป 

1. นางอัญจนา  โพธ์ิอยู่   หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
2. นางสาววชิรา  เธียรป๎ญญา  เจ้าหน้าที่  
3. นางสาววรรณพร  ลิมสัมพันธ์สันติ  เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวกชกร  ธรรมริยา  เจ้าหน้าที่  
5. นางกรกนก  คําโพธิ   เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวเพ็ญศรี  สร้อยนาค  เจ้าหน้าที่  

งานบุคลากร  

1. นางดารณี    ขุนโขลนสถาพร  หัวหน้างานบุคลากร  
2. นางประณิตา  ศรีสมุทร  เจ้าหน้าที ่
3. นางอัญชนา  เหมวงศ์กุล  เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวฉันทนา  หอมขจร  เจ้าหน้าที่  
5. นางสมพร  สารสมุทร  เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวพลับพลึง  เตวี   เจ้าหน้าที่  

งานการเงิน 

1. นางดวงพร  มีสมบัติ   หัวหน้างานการเงิน  
2. นางพิชยา  เรือนบุรี   เจ้าหน้าที่  
3. นางมณีวรรณ  วัฒนานันท์  เจ้าหน้าที่  
4. นางอังคณา  จักรปาณิรักษ์  เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวพรรณี  เช้ือคําลือ  เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวรมิดา  ขัติยะ    เจ้าหน้าที่  
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งานบัญชี 

1. นางบุษบา  ครอบครอง  หัวหน้างานบัญชี  
2. นางวรรณา  เทพฉิม   เจ้าหน้าที่  
3. นางสาวชนาลัย  ใจป๎น   เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวปวีณา  เช่ือนคําปา   เจ้าหน้าที่  

งานพัสดุ  

1. นางยุพิน  แสงเหมือนเพ็ชร  หัวหน้างานพัสดุ  
2. นางสาวอานีสรา  โศภนะศุกร์  เจ้าหน้าที่  
3. นางกมลวรรณ  โลหิตกาญจน์  เจ้าหน้าที่  
4. นางนาธญา  สดช่ืน   เจ้าหน้าที่  
5. นางพรพิมล  ฝ๎้นคําอ้าย  เจ้าหน้าที่  
6. นางวิลาวัลย์  หลวงจันทะ  เจ้าหน้าที่  

งานอาคารสถานท่ี 

1. นายทวีเดช  จิ๋วบาง   หัวหน้างานอาคารสถานที่  
2. นายจิรศักดิ์  คลุมดวง   เจ้าหน้าที ่
3. นางสาวเกษวรางค์ พานประเสริฐ  เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวศิวนาถ  พึ่งคง   เจ้าหน้าที่  
5. นายประยุทธ  ภาคบุญ   เจ้าหน้าที่  
6. นายคธาวุธ  เครือวิยะ  เจ้าหน้าที่  
7. นายหมื่น  ป๎ญญาวงศ์  เจ้าหน้าที่  
8. นายประวิช  พาเคน   เจ้าหน้าที่  
9. นายวิชา   พีระเช้ือ   เจ้าหน้าที่  
10. นายธงชัย  วงศ์คําลือ  เจ้าหน้าที่  
11. นายบุญส่ง  สุทาคํา   เจ้าหน้าที่  
12. นายอุทิศ  สุทาคํา   เจ้าหน้าที่  
13. นายประพันธ์  เปียงใจ   เจ้าหน้าที่  
14. นายบุญรอด  กวนคํา   เจ้าหน้าที่  
15. นายสุข   ป๎ญญาวงค์  เจ้าหน้าที่  
16. นายสมควร  ใจบุญ   เจ้าหน้าที่  
17. นายสุพัฒน์  จันทร์แสง  เจ้าหน้าที่  
18. นายมานพ  คําคะมูล   เจ้าหน้าที ่
19. นายวิเชษฐ์  ดวงสาร   เจ้าหน้าที่  
20. นายชํานาญ  ตุ่นแก้ว   เจ้าหน้าที่  
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21. นางสาวประทับจิต สารสมุทร  เจ้าหน้าที่  
22. นางสุอิน   เปี่ยมเพ็ง  เจ้าหน้าที่  

งานทะเบียน 

1. นางพัชรา  พรหมสาขาณสกลนครหัวหน้างานทะเบียน  
2. นางพัชรินทร์  มีทรัพย์   เจ้าหน้าที่  
3. นายชัยวัฒน์  วงศ์โท๊ะ   เจ้าหน้าที่  
4. นางมายูร  สีบุญเรือง  เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวธันยกานต์ แสงลุน   เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวนริศรา  ฝ๎้นคําอ้าย  เจ้าหน้าที่  

งานประชาสัมพันธ์ 

1. นางดวงทอง  รูปดี   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
2. นายจาตุรนต์  บริจินดา  เจ้าหน้าที ่
3. นางทิพย์ภิญญา  ผลิดใบ   เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวอรทัย  ใจยัง   เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวขนิฐกุล  แขนงแก้ว  เจ้าหน้าที่  

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานแผนและงบประมาณ 

1. นางปภัสสร  อินทโสตถิ  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ  
2. นางพรทิพย์  สุวรรณเลิศ  เจ้าหน้าที่  
3. นายคนึง   ศรีอําพร   เจ้าหน้าที่  
4. นางกีระติกาญจน์ มาอยู่วัง   เจ้าหน้าที่  

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. นางชญานันทน์  ธิราช   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
2. นายธนพล  กันยะต๊ิบ   เจ้าหน้าที่  
3. นางสาวศิริพร  ไชยรุ่งเรือง  เจ้าหน้าที่  
4. นายสุธีร์   ฟูเต็มวงค์  เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวปรัชญา  เมธา   เจ้าหน้าที่  
6. นายเก่ง   ป๎ญญาวงศ์  เจ้าหน้าที่  
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งานความร่วมมือ 

1. นางสาวอานีสรา  โศภนะศุกร์   หัวหน้างานความร่วมมือ 
2. นางวัลย์วิภา  สะพรั่ง   เจ้าหน้าที่  
3. นางอารีรัตน์  พุทธวงค์   เจ้าหน้าที่  

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

1. นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
2. นายธนพล  กันยะต๊ิบ  เจ้าหน้าที่  
3. นายทศพล    วิจารณกรณ์  เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวอัยยกรณ์  พันธ์ุจินา  เจ้าหน้าที่  
5. นางธนวรรณ  พันธ์ทิพย์กุล   เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวนิลรัตน์  ซ้อนเขียว   เจ้าหน้าที่  

 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1. นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกลุ   หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
2. นางอุรา   โกษาวัง    เจ้าหน้าที ่
3. นายชัยวัฒน์  วงศ์โท๊ะ    เจ้าหน้าที่  
4. นายนิพนธ์  ร่องพืช   เจ้าหน้าที่  
5. นางมายูร  สีบุญเรือง  เจ้าหน้าที่  
6. นายประยุทธ  ภาคบุญ   เจ้าหน้าที  

งานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ 

1. นางกมลวรรณ  โลหิตกาญจน์  หัวหน้างานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ  
2. นางธนพร  โปธา   เจ้าหน้าที่  
3. นางสาวศรีมุ่ย  เมืองยศ   เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์  เจ้าหน้าที่  
5. นางเทียมตา  สุวงศ์เครือ  เจ้าหน้าที่  
6. นางกัลยา  ผลศิริ   เจ้าหน้าที่  
7. นางสาวศิริพร  ไชยรุ่งเรือง   เจ้าหน้าที่  
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ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 

งานปกครอง 

1. นายกฤษณะ  เฉลิมชัย   หัวหน้างานปกครอง  
2. นางสาวศิวนาถ  พึ่งคง   เจ้าหน้าที่  
3. นางกีระติกาญน์  มาอยู่วัง    เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์  เจ้าหน้าที่  
5. นายไตรสิทธ์ิ  สิงหภิวัฒน์  เจ้าหน้าที่  
6. นายศีลธรรม  ชัยมงคล   เจ้าหน้าที ่

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  

1. นางวรรณภา  ไกวัลอาภรณ์  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. นายพินิจ  นครพันธ์ุ  เจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
3. นางพัชรินทร์  มีทรัพย์   เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาองค์การฯ อคท. 
4. นางสาวมณีนุช  กันจันวงค์   เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาองค์การฯ  อธท. 
5. นางสาวจิราภรณ์  ตุ้ยบุญมา  เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาองค์การฯ อศท. 
6. นายจาตุรนต์  บริจินดา  ผู้กํากับ นศท. 
7. นางพิชยา  เรือนบุรี   เจ้าหน้าที่  
8. นายไตรสิทธ์ิ  สิงหภิวัฒน์  เจ้าหน้าที่  
9. นางสุวภัทร  แต้วัฒนา  เจ้าหน้าที่  
10. นายศิลธรรม  ชัยมงคล   เจ้าหน้าที ่
11. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู   เจ้าหน้าที่  
12. นางสาวกานต์พิชชา แสงวัง   เจ้าหน้าที่  

งานครูท่ีปรึกษา 

1. นางสาวจงกล  นันทพล   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
2. นางสาวจรวยพร  เตชะเจริญรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่  
3. นางสาวฉันทนา  หอมขจร  เจ้าหน้าที่  
4. นางพัชรินทร์  มีทรัพย์    เจ้าหน้าที่  

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1. นางรจนา  เฉลิมชัย   หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
2. นางอังคณา  สอนลาย  เจ้าหน้าที่  
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3. นางสาวณฐนันธ์  พิริยะธนาธรรม  เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวอัยยกรณ์  พันธ์ุจินา  เจ้าหน้าที่  
5. นางณัฐกาญจน์  ถาวรรัตน์   เจ้าหน้าที่  
6. นางจารุณี  บุษบงค์   เจ้าหน้าที่  

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

1. นางสาวอัมรา  ศิริประยงค์  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
2. นางมรรษณา  จัดดี   เจ้าหน้าที่  
3. นางพวงพร  สิทธิภิญโญ  เจ้าหน้าที่  
4. นางนารีรัตน์  สุทธิพงศ์  เจ้าหน้าที่  
5. นางศรีนวล  เปี้ยอุด   เจ้าหน้าที่  

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

1. นายจาตุรนต์  บริจินดา หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
2. นางสาววัลลา  ทศไนยธาดา  เจ้าหน้าที่  
3. นายสวัสดิ์  ประพฤติ  เจ้าหน้าที่  
4. นางทิพย์ภิญญา  ผลิดใบ   เจ้าหน้าที่  
5. นายอุดมฤทธ์ิ  มูลฟู   เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวจารุพร  วางมือ   เจ้าหน้าที่  

 

ฝ่ายวิชาการ 
 

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์และสาขาวิชาชีพ 

1. นายคนึง   ศรีอําพร   หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์  
2. นางศิริลักษณ์  วิภาศรีนิมิต  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม  
3. นางสาวภรธนัน  คงศรี   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย  
4. นางนาธญา  สดช่ืน    หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
5. นางสาวศรีมุ่ย  เมืองยศ    หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
6. นางสาวประคอง  เจนคุณาวัฒน์  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  
7. นางกิติยา  สันคม    หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการ 
8. นายภักดี  ศรีอรุณ   หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  
9. นายธนพล  กันยะต๊ิบ   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
10. นางภัทราวรรณ  สุขพันธ์ุ   หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
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11. นางพิชยา  เรือนบุรี   หัวหน้าสาขาวิชาพณิชยการ  
12. นายนรินทร์  มุกดาเนตร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
13. นายวิญํู  คงฉิม   หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม  
14. นางพิมลพรรณ    เทพวีระพงศ์  เจ้าหน้าที่  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. นางสาวประคอง  เจนคุณาวัฒน์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
2. นางสาวกมลโมทย ์จํารัสโรมรัน  เจ้าหน้าที่  
3. นางกัลยา  ผลศิริ    เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร  เจ้าหน้าที่  
5. นางพิมลพรรณ  เทพวีระพงศ์  เจ้าหน้าที่   

 

งานวัดผลและประเมินผล 

1. นางสาวจําแรง  วงศ์ฟู   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  
2. นางสาวอาภัสรา  พลละคร  เจ้าหน้าที่  
3. นางสาวจารุพร  วางมือ    เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวศุภพร  ใจปินตา   เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวทศพล  วิจารณกรณ์   เจ้าหน้าที่  
6. นางเสาวนีย์  จิงจู   เจ้าหน้าที่  
7. นางมายูร  สีบุญเรือง  เจ้าหน้าที่  
8. นางสาวอัญชุลี  ทวีบุญ   เจ้าหน้าที่  

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

1. นางพัชรินทร์  ขุมนาค   หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด  
2. นายอเนก  อุดแดง   เจ้าหน้าที่  
3. นางสุรภี   ทิมกาญจนะ  เจ้าหน้าที่  
4. นายนิพนธ์  ร่องพืช   เจ้าหน้าที่  
5. นางอุทุมพร    โชควัฒนพรชัย  เจ้าหน้าที่  
6. นางสาวพรรณี  เช้ือคําลือ  เจ้าหน้าที่  
7. นายนรินทร์  มุกดาเนตร  เจ้าหน้าที่  
8. นางกัลยา  สันเทพ   เจ้าหน้าที่  
9. นางมทุรัตน์ดา  ไชยานนท์  เจ้าหน้าที่  
10. นางฐิตารีย์  สุทาคํา   เจ้าหน้าที่  
11. นางสาวปรัชญา  เมธา   เจ้าหน้าที่  
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งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. นางอารีรัตน์  พุทธวงศ์   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. นางภัทราวรรณ  สุขพันธ์ุ   เจ้าหน้าที่  
3. นางณัฐกาญจน์  ถาวรรัตน์   เจ้าหน้าที่  

 
 

งานสื่อการเรียนการสอน 

1. นางกนกพร  คงสมบูรณ์  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
2. นายสุธีร์   ฟูเต็มวงค์   เจ้าหน้าที่  
3. นายเอกพล  ไชยพรหม  เจ้าหน้าที่  
4. นางอําพร  สาระมนต์  เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวจิราภรณ์  ตุ้ยบุญมา  เจ้าหน้าที่  
6. นายวัชราวุฒิ  วงค์กุลบริรักษ์   เจ้าหน้าที่  

งานควบคุมภายใน 

1. นางอัญชนา  เหมวงศ์กุล  หน้าหน้างานควบคุมภายใน  
2. นายกฤษณะ  เฉลิมชัย   เจ้าหน้าที่  
3. นางบุษบา  ครอบครอง  เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวพลับพลึง  เตวี   เจ้าหน้าที่  

 

ข้อมูล ณ วันที่  11พฤษภาคม  2555 
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สรุปอัตราก าลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ล าดับท่ี            ประเภท    จ านวน  

   1  ข้าราชการ  

ผู้บริหาร         5 คน  

ครู – อาจารย์ (ไม่รวมช่วยราชการ)  69 คน  

ข้าราชการพลเรือน      1 คน  

ครู – อาจารย์ (ที่มาช่วยราชการ )   0 คน 

   2  ลูกจ้างประจํา  

ทําหน้าที่ทั่วไป       6  คน  

   3  พนักงานราชการ  

ทําหน้าที่สอน     3 คน  

  4  ลูกจ้างช่ัวคราว  

ทําหน้าที่สอน (ด้วยเงิน บกศ.)   2 0 คน  

ทําหน้าที่ทั่วไป (ด้วยเงิน บกศ.) เจ้าหน้าที่  23 คน  

ทําหน้าที่ทั่วไป (ด้วยเงิน บกศ.)  คนงาน  10 คน        

 

รวม       137 คน    

ข้อมูล ณ วันที่  10มิถุนายน  2558 
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รายนามผู้บริหารสถานศึกษา 

 ปี พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 2480 - 2491 โรงเรียนช่างเย็บเสื้อและทอผ้า นายโกวิทอยู่สวัสดิ ์

 2491 - 2497 โรงเรียนการช่างสตรีลําปาง นางจันทดาโหละสุต 

 2497 - 2516 โรงเรียนการช่างสตรีลําปาง นางอัมพรศรีสวัสดิ ์

 2516 - 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง นางอัมพรศรีสวัสดิ ์

 2519 - 2522 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง(วิทยาเขต 2) นางอัมพรศรีสวัสดิ ์

 2522 - 2535 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางสาวปราณีอนุกูล 

 2535 - 2538 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางศรีวรรณาสิงหานุวัฒน ์

 2538 - 2543 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นายกมลปิ่นมาศ 

 2543 - 2546  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางสุรีย์วรรณโกมล 

 2546 - 2548 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นายสมบัติแสงสว่างสัจกุล 

 2548 -2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางสุพิศ        ยางาม  

 2552 – 2553 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นายปฏิเวธ    พึ่งอุบล 

 2553 – 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางสาวกาญจนา  ภาสุรพันธ์ 

 2557 – 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นางสาวพรเพชร    พรรณวงค์ 

 2558 – ป๎จจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง นายพลฤทธ์  จินดาหลวง 

 


