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6. ข้ อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสองพีน่ ้ อง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

6.1 อัตรากาลังปี 2557

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล นางสาวสุ นิสา จีนกระจัน
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอ้ ง

มีบุคลากรทั้งสิ้น 57 คน

ก. ข้ าราชการ

13

1 ผูบ้ ริ หาร

4

คน

2 ข้าราชการครู

9

คน

3 ข้าราชการพลเรื อน-

คน

ข. ลูกจ้ างประจา

-

1 ทาหน้าที่สอน -

คน

2 ทัว่ ไป/สนับสนุน -

คน

ค. พนักงานราชการ

8

1 ทาหน้าที่สอน 8

คน

2 ทัว่ ไป/สนับสนุน -

คน

ง. ลูกจ้ างชั่ วคราว

36

1 ทาหน้าที่สอน 17

คน

2 ทัว่ ไป/สนับสนุน 19

คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้ าง มาช่ วยราชการ

-

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้ าง ไปช่ วยราชการทีอ่ ื่น

-

ช. มีอัตราว่ าง ไม่ มีคนครอง
1 ข้าราชการ

-

คน

2 ลูกจ้างประจา -

คน
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6.2 ข้ อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก.ครูผ้ ูสอน

รวม

ข.เจ้ าหน้ าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ากว่า ม.6

-

คน

คน 7 คน

- ปวช./ม.6

-

คน

คน 6 คน

- ปวส./อนุปริ ญญาตรี

-

คน

คน ### คน

- ปริ ญญาตรี

30

คน

คน 30 คน

- ปริ ญญาโท

4

คน

คน 4 คน

- ปริ ญญาเอก

34

คน
คน

คน - คน
คน ### คน

รวม

6.3 ข้ อมูลลูกจ้ างชั่วคราว จาแนกตามแหล่ งเงินที่จ้าง
ก. ครูผ้ ูสอน

เจ้ข.าหน้ าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร

-

คน

คน

- คน

- จ้างด้วยงบดาเนิ นงาน

-

คน

คน

- คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

17

คน

คน 17 คน

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

-

คน

คน 19 คน

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

17

คน
คน

คน - คน
คน 36 คน

รวม

6.3 ข้ อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

10

คน
(ข้าราชการครู และข้ าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้ าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพลาดร สาเนียงแจ่ม

ป.โท

ยานยนต์

-

2. นายวรรณะ จิตรนพคุณ

ป.ตรี

เทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานทะเบียน

3. นายพิมล นุชถนอม

ป.โท

ยานยนต์

หัวหน้างานความร่ วมมือ

4. นายบัญชา ใจซื่ อ

ป.โท

ไฟฟ้ ากาลัง

ผูช้ ่วยงานความร่ วมมือ

5. นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ

ป.ตรี

การบัญชี

หัวหน้างานบริ หารงานทัว่ ไป

6.นางสาวธนิตา ทองใบใหญ่

ป.ตรี

ภาษาไทย

ผูช้ ่วยงานทะเบียน

7. นายวิทยา นุยนื รัมย์

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานพัสดุ

8. นายประสงค์ พูลเพิม่ พันธ์

ป.ตรี

9. นางสาวอรอนงค์ จิระกุล

ป.ตรี

ผูช้ ่วยงานหลักสูตรการเรี ยนการสอน
การบัญชี

หัวหน้างานบัญชี
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6.3.2. ลูกจ้ างประจา

รวม

ชื่อ - สกุล

-

คน (ทาหน้ าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

6.3.3. พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

8

ปฏิบัติหน้ าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

คน (ทาหน้ าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้ าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานหลักสูตร

2. นายศรัณโรจน์ ชวดชุม

ป.ตรี

ยานยนต์

หัวหน้างานลูกเสือ

3. นางอาพร ฮอลแลนด์

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานกิจกรรม

4. นางลภัสรดา ตุม้ นิลการ

ป.ตรี

การบัญชี

หัวหน้างานการเงิน

5. นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์

ป.ตรี

การบัญชี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

6. นายกฤษณะ ชนประเสริ ฐ

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูล

7. นายศราวุธ นาคยรรยงค์

ป.ตรี

ไฟฟ้ ากาลัง

ผูช้ ่วยงานส่งเสริ มผลิตผลการค้าฯ

8. นางปิ่ นเสถียร อร่ ามแก้ววงษ์

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
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6.3.4. ลูกจ้ างชั่วคราว

รวม

ชื่อ - สกุล

36

คน

(ทาหน้ าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้ าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายชาตรี ย้อนใจทัน

ป.ตรี

ยานยนต์

หัวหน้างานปกครอง

2. นายนพดล ขุนวังห์

ป.ตรี

เทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานอาคารสถานที่

3. นายสิทธิกานต์ ปิ่ นแก้ว

ป.ตรี

พละศึกษา

หัวหน้างานครู ที่ปรึ กษา

4. นายมณฑล ปรางศร

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

5. นายวรพงศ์ สังข์นอ้ ย

ป.ตรี

ยานยนต์

หัวหน้างานทวิภาคี

6. นางทิพวัลย์ สงวนวงษ์

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานแนะแนว

7. นางสาวทัศนีย ์ ชูจนั ทราภรณ์

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานส่งเสริ มผลิตผลการค้าฯ

8. นางสาวสุนิสา จีนกระจัน

ป.ตรี

สังคมศึกษา

หัวหน้างานบุคลากร

9. นางสาวสุรีย ์ ตันกสิกิจ

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ผูช้ ่วยงานบุคลากร

10. นางสาวเสาวคนธ์ ใจทน

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานวิจยั ฯ

11. นางสาวเสาวรส ประสานนาม

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานสื่ อการเรี ยนการสอน

12. นางสาวสาวิตรี ยิม้ อยู่

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

13. นางสาวจรรยา จันทร์โอกุล

ป.ตรี

การบัญชี

ผูช้ ่วยงานการเงิน

14. นางสาวกัญยาณี หุ่นโสภา

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

ผูช้ ่วยงานประกันคุณภาพ

15. นายสมชาย วาวแวว

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

ผูช้ ่วยงานสื่ อการเรี ยนการสอน

16. นางสาวสุรีพรย์ สดวกดี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

ผูช้ ่วยงานทะเบียน

17. นายจามิกร ขอจ่วนเตี๋ยว

ป.ตรี

ไฟฟ้ ากาลัง

ผูช้ ่วยงานหลักศูตร

18.นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์งาม

ปวส.

การบัญชี

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

19.นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริ ฐ

ปวส.

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

20.นางสาวนิภาภรณ์ ธงยศ

ปวช.

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่การเงิน

21.นายวิชาญ แก้วสาสุข

ปวช.

อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

22.นางสาวปนัดดา นักจะเข้

ปวช.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

23.นางรัตนา เข็มทอง

ปวช.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

24.นางจุติมาพร ฟ้ างชัยภูมิ

ปวส.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

25.นางสาวขวัญจิต เพ็ชรศรี งาม

ปวส.

26.นางพเยาว์ ฤทธิ์ ชัย

ปวส.

27.นางสาวกิ่งกาญจน์ ลิ้มทอง

ปวช.

28.นายสุพจน์ กรัดเพ็ชร

ม.3

พนักงานขับรถ

29.นายเฉลา พันธ์มุข

ม.3

นักการภารโรง

การบัญชี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

การบัญชี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้ าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

30.นายทองสุข สโรบล

ป.4

นักการภารโรง

31.นายสมบัติ ชูกา้ น

ปวส.

นักการภารโรง

32.นางพเยาว์ ขาดี

ม.3

นักการภารโรง

33.นายเมธี กรองดี

ม.6

นักการภารโรง

34.นางวิราวรรณ์ เพช็รศรี งาม

ป.6

นักการภารโรง

35.นายศักดา โพธิ์ พระ

ป.6

ยามรักษาการณ์

36.นายสาเภา บุรีงาม

ป.6

ยามรักษาการณ์

