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6. ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

6.1 อัตราก าลังปี 2560    ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560    ผู้ให้ข้อมูล นางสาว สุนิสา  จีนกระจัน 
 

 

ก. ข้าราชการ 14 คน 

 1  ผู้บริหาร 4 คน 

 2  ข้าราชการครู 10 คน 

 3  ข้าราชการพลเรือน - คน 
 

ข. ลูกจ้างประจ า  - คน 

 1  ท าหน้าที่สอน - คน 

 2  ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 

ค. พนักงานราชการ  9 คน 

 1  ท าหน้าที่สอน 9 คน 

 2  ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว  41 คน 

 1  ท าหน้าที่สอน 17 คน 

 2  ทั่วไป/สนับสนุน 24 คน 

 

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  - คน 

 1  ข้าราชการ - คน 

 2  ลูกจ้างประจ า - คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง มีบุคลากรทั้งสิ้น    64    คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยงานราชการ - คน 

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
 

- ต่ ากว่า ม.6 - คน 3 คน - คน 
- ปวช./ม.6 - คน 5 คน - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน                                   11 คน - คน 
- ปริญญาตรี                        32 คน 5 คน - คน 
- ปริญญาโท 8 คน - คน - คน 
- ปริญญาเอก - คน - คน - คน 
 

 รวม                       40     คน  รวม         24       คน        64 คน 
 
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 

 ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
 

- จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน 1 คน 1 คน                2 คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน          14 คน                                   14 คน 28 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 2 คน 9 คน 11 คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ - คน - คน   - คน 
 

 รวม                        17    คน  รวม           24    คน          41 คน 
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6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 

 6.4.1 ข้าราชการ รวม 14 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายนพดล สุวรรณสุนทร ป.โท - ผู้อ านวยการ 

2. นายสันติ นิลด ี ป.โท - รองผู้อ านวยการ 

3. นางสาวเง็กไน้  แซ่ลี้ ป.โท - รองผู้อ านวยการ 

4. นายสุชาต ิโพธิ์รัง ป.โท - รองผู้อ านวยการ 

5. นายพลาดร ส าเนียงแจ่ม ป.โท ยานยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันฯ 

6. นายวรรณะ จิตรนพคุณ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน 

7. นายพิมล นุชถนอม ป.โท ยานยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้าความร่วมมือ 

8. นายบัญชา ใจซื่อ ป.โท ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าความร่วมมือ 

9. นางสาวพิมพ์พิศา รัตนธรรมาศ ป.ตรี การบัญชี หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

10. นางสาวอรอนงค์ จิระกุล ป.ตรี การบัญชี หัวหน้างานการบัญชี 

11. นายศรีรัตน์ กาฬสินธุ์ ป.ตรี สังคมศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

12. นายพานุเกียรติ ยอดค า ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

13. นายผดุง ขวัญอ้นอินทร์ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

14. นางสาวทัศน์มน หงส์ยน ป.ตรี ภาษาไทย ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
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6.4.2 ลูกจ้างประจ า รวม - คน (ท าหน้าที่สอน/ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

    

    

    

    

    

    

 
6.4.3 พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน/ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ หัวหน้างานวางแผนฯ 

2. นายศรันโรจน์ ชวดชุม ป.ตรี ยานยนต์ หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ 

3. นางอ าพร ฮอลแลนด์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานกิจกรรม 

4. นางลภัสรดา ตุ้มนิลการ ป.ตรี การบัญชี หัวหน้างานการเงิน 

5. นางสาวเสาลักษณ์ น้อยสุพรรณ์ ป.ตรี การบัญชี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

6. นายกฤษณะ ชนประเสริฐ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานทะเบียน 

7. นางปิ่นเถียร อร่ามแก้ววงษ์ ป.ตรี คณิตศาสตร์  หัวหน้างานประกันฯ 

8. นางสาวเสาวคนธ์ ใจทน ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวิจัยฯ 

9. นายเกียรติศักดิ์ คัมภีร์ศาสตร์ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
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6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 41 คน (ท าหน้าที่สอน/ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายชาตรี ย้อนใจทัน ป.ตรี ยานยนต์ หัวหน้างานปกครอง 

2. นายนภดล ขุนวังห ์ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 

3. นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว ป.ตรี พลศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง 

4. นางสาวทัตพิชา ค าภีระ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

5. นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์ ป.โท คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานทวิภาคี 

6. นาวสาวสุนิสา จีนกระจัน ป.ตรี สังคมศึกษา หัวหน้างานบุคลากร 

7. นางสาวสาวิตรี ยิ้มอยู่ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวัดผลฯ 

8. นางสาวจรรยา จันทร์โอกุล ป.ตรี การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 

9. นางสาวกัญยาณี หุ่นโสภา ป.ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานวิทยบริการฯ 

10. M.Elsie B.Picao ป.ตรี อังกฤษ - 

11. นายนคร เขียวอรุณ ป.ตรี ยานยนต์ ผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาค ี

12. Ms.Kimberly Rose Picao ป.ตรี อังกฤษ - 

13. นายอรรถพล เชื้อตาเส็ง ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน 

14. นายเสถียร สุริวงษ ์ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ 

15. นางสาวสุกัญญา จันศรี ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

16. นายจักรกฤษณ์ ขนข า ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ 

17. นายวีระ รักอยู่ ป.ตรี ไฟฟ้าก าลัง - 

18. นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์งาม ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

19. นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

20. นางสาวนิภาภรณ์ ธงยศ ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

21.นายวิชาญ แก้วสาสุข ปวช. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

22. นางสาวปนัดดา นักจะเข้ ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

23. นางรัตนา เข็มทอง ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

24. นางสุมิตา ฟ้างชัยภูมิ ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

25. นางสาวขวัญจิตต์ เพ็ชรศรีงาม ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

26. นางสาวนิชานันท์ ศรีทองเกิด ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

27. นางสาวรสสุคนธ์ ค าบุญญา ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

28. นางสาวรุ่งนภา ศรีทองแท้ ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

29. นางสาวสุพรรษา หวนบุตตา ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

30. นางสาวทอรุ้ง มาลีรส ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

31. นางสาวพิมพาภรณ์ สุริย์แสง ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

32. นางสาวแสงระวี วัดพ่วง ปวช. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

33. นางสาวกาญจนา เอี่ยมสะอาด ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

34. นายสุพจน์ กรัดเพ็ชร ม.6 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

35. นายเฉลา พันธ์มุข ม.3 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

36. นายทองสุข สโรบล ป.4 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

37. นายสมบัติ ชูก้าน ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

38. นางพเยาว์ ข าดี ม.3 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

39. นายเมธี กรองดี ม.6 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

40. นางวิราวรรณ์ เพ็ชรศรีงาม ป.6 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

41. นายทรงศักดิ์ ต่วนเครือ ม.6 - เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 


