
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม. พ.ศ. 2559  24 

                                                                                                   ผูใ้หข้อ้มูล นางสาวสุนิสา  จีนกระจนั

อัตราก าลังของ วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีนอ้ง มีบุคลากรทั้งส้ิน  57 คน

ก. ข้าราชการ 13

1 ผูบ้ริหาร 4 คน

2 ขา้ราชการครู 9 คน

3 ขา้ราชการพลเรือน- คน

ข. ลูกจ้างประจ า -

1 ท าหนา้ท่ีสอน - คน

2 ทัว่ไป/สนบัสนุน- คน

ค. พนักงานราชการ 8

1 ท าหนา้ท่ีสอน 8 คน

2 ทัว่ไป/สนบัสนุน- คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 36

1 ท าหนา้ท่ีสอน 17 คน

2 ทัว่ไป/สนบัสนุน19 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ -

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ื่น -

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง

1 ขา้ราชการ - คน

2 ลูกจา้งประจ า - คน

6.1 อตัราก าลงัปี 2557       ขอ้มูล ณ  วนัท่ี 30  กนัยายน 2557

วทิยาลยัการอาชีพสองพีน้่อง 

6. ข้อมูลบุคลากร
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
รวม  รวม

 - ต ่ากวา่ ม.6 - คน คน 7 คน

 - ปวช./ม.6 - คน คน 6 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน คน ### คน

 - ปริญญาตรี 30 คน คน 30 คน

 - ปริญญาโท 4 คน คน 4 คน

 - ปริญญาเอก - คน คน - คน

รวม 34 คน คน ### คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข.เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จา้งดว้ยงบบุคลากร - คน คน - คน

 - จา้งดว้ยงบด าเนินงาน - คน คน - คน

 - จา้งดว้ยงบเงินอุดหนุน 17 คน คน 17 คน

 - จา้งดว้ยเงินรายได ้(บกศ.) - คน คน 19 คน

 - จา้งดว้ยเงินอ่ืน ๆ - คน คน - คน

รวม 17 คน คน 36 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 10 คน(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

สอนวชิา

ยานยนต์

เทคนิคพ้ืนฐาน

ยานยนต์

ไฟฟ้าก าลงั

การบญัชี

ภาษาไทย

อิเล็กทรอนิกส์

8. นายประสงค ์ พลูเพ่ิมพนัธ์

การบญัชี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ข.เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุนก.ครูผู้สอน

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพลาดร  ส าเนียงแจ่ม

2. นายวรรณะ  จิตรนพคุณ

3. นายพิมล     นุชถนอม

4. นายบญัชา   ใจซ่ือ

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป

ผูช่้วยงานทะเบียน

หวัหนา้งานพสัดุ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

-

หวัหนา้งานทะเบียน

หวัหนา้งานความร่วมมือ

ป.โท ผูช่้วยงานความร่วมมือ

ป.ตรี

5. นางสาวพิมพพิ์ศา  รัตนธรรมาศ

6.นางสาวธนิตา  ทองใบใหญ่

7. นายวิทยา    นุยนืรัมย์

ผูช่้วยงานหลกัสูตรการเรียนการสอน

9. นางสาวอรอนงค ์ จิระกุล ป.ตรี หวัหนา้งานบญัชี
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6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม - คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สอนวชิา

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 8 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สอนวชิา

วิทยาศาสตร์

ยานยนต์

คอมพิวเตอร์

การบญัชี

การบญัชี

คอมพิวเตอร์

ไฟฟ้าก าลงั

คณิตศาสตร์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

(ป.เอก/โท/ตรี...)

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวจนัทร์จิรา  อนนัตพงศ์ ป.ตรี หวัหนา้งานหลกัสูตร

2. นายศรัณโรจน์   ชวดชุม ป.ตรี หวัหนา้งานลูกเสือ

3. นางอ าพร   ฮอลแลนด์ ป.ตรี หวัหนา้งานกิจกรรม

4. นางลภสัรดา  ตุม้นิลการ ป.ตรี หวัหนา้งานการเงิน

5. นางสาวเสาวลกัษณ์  นอ้ยสุพรรณ์ ป.ตรี หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ์

7. นายศราวธุ   นาคยรรยงค์ ป.ตรี ผูช่้วยงานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ

6. นายกฤษณะ  ชนประเสริฐ ป.ตรี หวัหนา้งานศูนยข์อ้มูล

8. นางป่ินเสถียร  อร่ามแกว้วงษ์ ป.ตรี หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 36 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สอนวชิา

ยานยนต์

เทคนิคพ้ืนฐาน

พละศึกษา

ภาษาองักฤษ

ยานยนต์

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

สงัคมศึกษา

ภาษาองักฤษ

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์

การบญัชี

คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์

ไฟฟ้าก าลงั

การบญัชี

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

การบญัชี

การบญัชี

29.นายเฉลา  พนัธ์มุข

หวัหนา้งานแนะแนว

หวัหนา้งานทวิภาคี5. นายวรพงศ ์ สงัขน์อ้ย ป.ตรี

6. นางทิพวลัย ์ สงวนวงษ์ ป.ตรี

7. นางสาวทศันีย ์ ชูจนัทราภรณ์ ป.ตรี หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลการคา้ฯ

8. นางสาวสุนิสา  จีนกระจนั ป.ตรี หวัหนา้งานบุคลากร

9. นางสาวสุรีย ์  ตนักสิกิจ ป.โท ผูช่้วยงานบุคลากร

10. นางสาวเสาวคนธ์  ใจทน ป.ตรี หวัหนา้งานวิจยัฯ

11. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม ป.ตรี หวัหนา้งานส่ือการเรียนการสอน

12. นางสาวสาวิตรี  ยิม้อยู่ ป.ตรี หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล

13. นางสาวจรรยา  จนัทร์โอกุล ป.ตรี ผูช่้วยงานการเงิน

14. นางสาวกญัยาณี  หุ่นโสภา ป.ตรี ผูช่้วยงานประกนัคุณภาพ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ป.ตรี ผูช่้วยงานส่ือการเรียนการสอน

16. นางสาวสุรีพรย ์ สดวกดี ป.ตรี ผูช่้วยงานทะเบียน

(ป.เอก/โท/ตรี...) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายชาตรี   ยอ้นใจทนั ป.ตรี

17. นายจามิกร  ขอจ่วนเต๋ียว ป.ตรี ผูช่้วยงานหลกัศูตร

ม.3

18.นางสาวสุภารัตน์  โพธ์ิงาม ปวส. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

15. นายสมชาย  วาวแวว

2. นายนพดล   ขุนวงัห์ ป.ตรี หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี

หวัหนา้งานปกครอง

3. นายสิทธิกานต ์ ป่ินแกว้ ป.ตรี หวัหนา้งานครูท่ีปรึกษา

4. นายมณฑล  ปรางศร ป.ตรี หวัหนา้งานโครงการพิเศษ

19.นายอนุสรณ์  วงษป์ระเสริฐ ปวส. เจา้หนา้ท่ีธุรการ

20.นางสาวนิภาภรณ์  ธงยศ ปวช. เจา้หนา้ท่ีการเงิน

21.นายวิชาญ  แกว้สาสุข ปวช. เจา้หนา้ท่ีธุรการ

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

22.นางสาวปนดัดา  นกัจะเข้ ปวช. เจา้หนา้ท่ีธุรการ

23.นางรัตนา  เข็มทอง ปวช. เจา้หนา้ท่ีธุรการ

26.นางพเยาว ์ฤทธ์ิชยั ปวส. เจา้หนา้ท่ีธุรการ

24.นางจุติมาพร  ฟ้างชยัภูมิ ปวส.

นกัการภารโรง

เจา้หนา้ท่ีธุรการ

25.นางสาวขวญัจิต  เพช็รศรีงาม ปวส.

27.นางสาวก่ิงกาญจน์  ล้ิมทอง ปวช. เจา้หนา้ท่ีธุรการ

28.นายสุพจน์  กรัดเพช็ร ม.3 พนกังานขบัรถ
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สอนวชิา

30.นายทองสุข  สโรบล

31.นายสมบติั  ชูกา้น

32.นางพเยาว ์ ข  าดี

33.นายเมธี  กรองดี

34.นางวิราวรรณ์  เพช็รศรีงาม

35.นายศกัดา  โพธ์ิพระ

36.นายส าเภา  บุรีงาม

(ป.เอก/โท/ตรี...) สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.6

ป.6

ป.4

ม.3

ม.6

ป.6

ปวส.

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ยามรักษาการณ์

ยามรักษาการณ์

นกัการภารโรง

นกัการภารโรง

นกัการภารโรง

นกัการภารโรง

นกัการภารโรง


