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6.1 อัตราก าลัง ป ี2559     ข้อมูล ณ วนัที่ 7  ตุลาคม  2558
ผู้ใหข้้อมูล งานบคุลากร

อัตราก าลังของวิทยาลัยการอาชพีสอยดาว มบีคุลากรทั้งสิ้น  40 คน
ก. ขา้ราชการ 12 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน
2 ข้าราชการครู 9 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน
1 ท าหนา้ที่สอน คน
2 ทั่วไป/สนบัสนนุ คน

ค. พนักงานราชการ 8 คน
1 ท าหนา้ที่สอน 8 คน
2 ทั่วไป/สนบัสนนุ คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 20 คน
1 ท าหนา้ที่สอน 4 คน
2 ทั่วไป/สนบัสนนุ 16 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ คน
ฉ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง ไปชว่ยราชการที่อ่ืน คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง คน
1 ข้าราชการ คน
2 ลูกจา้งประจ า คน

6.2 ขอ้มลูบคุลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากวา่ ม.6 - คน 4 คน 4 คน
 - ปวช./ม.6 - คน - คน - คน
 - ปวส./อนปุริญญาตรี - คน 6 คน 6 คน
 - ปริญญาตรี 19 คน 6 คน 25 คน
 - ปริญญาโท 2 คน - คน 2 คน
 - ปริญญาเอก - คน - คน - คน

รวม 21 คน รวม 16 คน 37 คน

6. ขอ้มลูบคุลากร
วิทยาลัยการอาชพีสอยดาว
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186.3 ขอ้มลูลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จา้งด้วยงบบคุลากร - คน คน - คน
 - จา้งด้วยงบด าเนนิงาน - คน - คน - คน
 - จา้งด้วยงบเงินอดุหนนุ 4 คน 16 คน 20 คน
 - จา้งด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน - คน - คน
 - จา้งด้วยเงินอื่น ๆ - คน - คน - คน

รวม 4 คน รวม 16 คน 20 คน

6.3 ขอ้มลูบคุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขา้ราชการ รวม 8 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

1.นายสุภร     เตียงกลุ ป.ตรี 1.วทิยาศาสตร์เพื่องานไฟฟา้และการส่ือสาร 1.หวัหนา้งานวจิยัพฒันานวตักรรม
2.วทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาทกัษะชีวติ และส่ิงประดิษฐ์
3.โครงงานวทิยาศาสตร์
4.วทิยาศาสตร์ 4
5.วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพในอตุสาหกรรม
6.วทิยาศาสตร์เพื่องานธรุกจิและบริการ

2.นายนรุิตต์ิ  การภกัดี ป.ตรี 1.ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2
2.การสนทนาภาษาองักฤษ 2
3.ทกัษะพฒันาเพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ 2
4.ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1
5.ภาษาองักฤษฟงั-พดู 1
6.ภาษาองักฤษเทคนคิส าหรับงานช่าง
7.ภาษาองักฤษเทคนคิส าหรับงานพาณิชย์

3.วา่ที่ร้อยตรีวชิัย  นสัิยกล้า 1.คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1.หวัหนา้แผนกสามัญ-สัมพนัธ์
2.แคลคูลัส 1 2.หวัหนา้งานวดัผลและประเมินผล
3.เลขาคณิตวเิคราะห์ 3.หวัหนา้งานปกครอง

4.หวัหนา้งานรักษาดินแดน (รด.)

 การสอน
2.หวัหนา้พฒันาหลักสูตรการเรียน

สอนวิชา
ปฏบิตัหิน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี

หวัหนา้งานพสัดุ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี)
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4.นางสาวเพลาพลิาส พนมเทพ 1.ระบบปฏบิติัการเบื้องต้น 1.หวัหนา้งานบริหารทั่วไป
2.องค์ประกอบศิลปส์ าหรับงานคอมฯ
3.คอมพวิเตอร์ในงานธกุจิ
4.การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดิ
5.เทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็
6.การเขียนโปรแกรมระบบปฏบิติัการ GUI
7.การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
6.การใช้โปรแกรมน าเสนอและส่ือประสมใน
งานธรุกจิ

5.นายชัยณรงค์     สุขอิ่ม 1.เขียนแผนเทคนคิเบื้องต้น 1.หวัหนา้งานการเงิน
2.วสัดุช่างอตุสาหกรรม 2.หวัหนา้แผนกวชิาเทคนคิพื้นฐาน
3.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
4.งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น
5.งานฝึกฝีมือ

6.นายสมชาย   ขันติเจริญ 1.การประมาณการระบบไฟฟา้ 1.หวัหนา้แผนกไฟฟา้ก าลัง
2.เคร่ืองปรับอากาศอตุสาหกรรม 2.หวัหนา้งานทะเบยีน
3.การติดต้ังไฟฟา้ 2

5.เคร่ืองปรับอากาศ

7.ทดัดาว  เทยีมขุนทด 1.การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์
2.การสร้างเวบ็ไซต์
3.โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการน าเสนอ
4.การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์
5.การผลิตส่ือส่ิงพมิพด้์วยงานคอมพวิเตอร์
6.การใช้โปรแกรมน าเสนอและส่ือประสม
ในงานธรุกจิ

6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม - คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

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

ป.ตรี

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่

ป.ตรี

4.การติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร

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

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่

ป.ตรี
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206.3.3. พนักงานราชการ รวม 8 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

2.นางสาวกรองแกว้  ฝ้ายไทย 1.เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1.หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2.กฏหมายพาณิชย์
3.การพฒันางานด้วยคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4.โครงการ
5.หลักเศรษฐศาสตร์
6.ธรุกจิและการเปน็ผู้ประกอบการ
7.การเปน็ผู้ประกอบการ

4.นางสาวพรสิริ     แซ่วอ่ง ป.ตรี 1.การขายเบื้องต้น 1 1.หวัหนา้งานครูที่ปรึกษา
2.การจดัการสินค้าคงคลัง
3.กจิกรรมในสถานประกอบการ 1
4.การขายเบื้องต้น 2
5.ความรู้เกี่ยวกบังานอาชีพ
6.หลักการตลาด
7.การเงินส่วนบคุคล

4.เคร่ืองมือวดัไฟฟา้
5.เคร่ืองวดัไฟฟา้
6.เคร่ืองมือวดัอตุสาหกรรม
7.โรงต้นก าลังไฟฟา้
8.กฏและมาตรฐานทางการไฟฟา้

ป.โท
2.หวัหนา้แผนกบญัชี

1.หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2.พลศึกษา
3.สุขศึกษา

3.งานซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

1.นายสมศักด์ิ   วงษจ์นีเพช็ร์ ป.ตรี 1.สังคมศึกษา

5.นายอ านาจ   นพพรพทิกัษ์ ป.ตรี 1.งานไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 1.งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน
2.งานนวิเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น การศึกษา

5.การบญัชีร่วมค้าและฝากขาย

3.บญัชีสินค้าและระบบบญัชีเด่ียว การค้าและประกอบธรุกจิ
4.การบญัชีส าหรับกจิการพเิศษ

2.บญัชีต้นทนุเบื้องต้น
1.ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดากบัการบญัชี 1.หวัหนา้งานบญัชี

2.หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผล

6.บญัชีต้นทนุ2

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา

3. นางสศิธร   วงษจ์นีเพช็ร์ ป.ตรี

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล
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2.งานแกส๊รถยนต์
3.งานซ่อมเคร่ืองยนต์
4.วศิวกรรมยายยนต์
5.งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น

7.นางสาวจนัทน ี แซ่ภู่ 1.การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์ 1.หวัหนา้งานบคุลากร
2.การสร้างเวบ็ไซต์ 2.หวัหนา้งานศูนยข์้อมูล
3.โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการน าเสนอ
4.การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์
5.การผลิตส่ือส่ิงพมิพด้์วยงานคอมพวิเตอร์
6.การใช้โปรแกรมน าเสนอและส่ือประสม
ในงานธรุกจิ

1.งานปรับอากาศรถยนต์ 1.ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่6.นายพรทว ี    ผ่องราศรี ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี 1.การบญัชีชั้นสูง 2

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ชื่อ - สกุล

1.หวัหนา้งานแนะแนวอาชีพและจดั
2.โครงการ หางาน
3.การบญัชีเช่าซ้ือและซ้ือขายผ่อนช าระ

8.นางสาวจอมขวญั  ศรีสวสัด์ิ

5.กระบวนการจดัท าบญัชี
4.ธรุกจิและการเปน็ผู้ประกอบการ
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226.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 23 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

2.งานระบบฉดีเชื้อพลิงอเิล็กทรอนกิส์
3.การขับรถยนต์
4.ปฏบิติังานเทคนคิยานยนต์ 2
5.ความแข็งแรงของวสัดุ
6.งานอเิล็กทรอนกิส์ยานยนต์

4.นายณรงค์ฤทธิ์  แหลมแกว้ 1.คณิตศาสตร์ไฟฟา้

4.เขียนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพวิเตอร์
5.อเิล็กทรอนคิก าลังเบื้องต้น
6.เคร่ืองมือวดัและวงจรไฟฟา้

5.นายไกรวชิญ์  ทมึหลวง ป.ตรี 1.เทคโนโลยสีมัยใหม่
2.การขับรถยนต์
3.งานตัวถังและพน่สีรถยนต์
4.งานเคร่ืองยนต์เล็ก
5.เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ

5.การพฒันางานด้วยคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.โครงการ
4.งานเคร่ืองล่างยานยนต์

2.นายภมูิศักด์ิ     โคนชัยภมูิ ป.ตรี 1.งานเคร่ืองยนต์เล็ก 1.หวัหนา้งานความร่วมมือ
2.งานสีรถยนต์

1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1.หวัหนา้งานโครงการพเิศษ

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่

1. นายนพรัตน ์    อปุวงษา ป.ตรี 1.งานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน เจา้หนา้ที่งานอาคารสถานที่

3.นายนพรัตน ์ ใยสามเสน ป.ตรี

3.งานเขียนแบบและอา่นแบบเคร่ืองกล
2เขียนแบบเทคนคิ

ป.ตรี

3.ดิจติอลประยกุต์
2.เคร่ืองกลไฟฟา้เบื้องต้น
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6.นายเดชา  ช้างพลาย ป.ตรี 1.การควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้
2.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา้
3.เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้กระแสสลับ
6.เทคนคิการจดัการพลังงาน
7.การออกแบบระบบไฟฟา้
8.มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ
9.วงจรไฟฟา้กระแสตรง

7.นางสาวภัทรภรณ์  แย้มดอกบัว 1.เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ
2.ธรรมาถิบาลเทคโนโลยสีารสนเทศฯ
3.การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบนอปุกรณ์พกพา
4.โปรแกรมตารางค านวณ
5.โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ
6.โปแกรมจดัการฐานข้อมูล
7.หลักการออกแบบและพฒันาโปรแกรม

15.นางสาวชาลิน ี ลาดทอง เจา้หนา้ที่งานทะเบยีน

18.นางสาววลัลภา  แสวง เจา้หนา้ที่โครงการพเิศษ
19.นายสุทธรัิกษ ์ เวหาด

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

14.นางสาวชุติกาญจน์  สุดแสง ป.ตรี เจา้หนา้ที่ธรุการ

22.นางมลฑนา  น้ าเยน็ ป.4 นกัการภารโรง

20.นายพทิกัษ ์ อุ่นเรือน มศ.3 นกัการภารโรง
21.นายสนทิ  ทศหตัถุ ป.4 นกัการภารโรง

16.นางสาวนริสา  จนัทบรูณ์ ปวส. เจา้หนา้ที่งานกจิกรรม

อนปุริญญา

17.นางสาวจารุณี  ตันติกร ปวส.

13.นายชนติร์นนัท ์  ค าภา ปวส. เจา้หนา้ที่ธรุการ
12.นายสุรชาติ  สีสมญา ป.ตรี เจา้หนา้ที่งานวทิยบริการ

10.นางสาวณัชชามน  ถ้วยชา ปวส. เจา้หนา้ที่ธรุการ
11.นางวภิาดา โพธทิกัษ์ ปวส. เจา้หนา้ที่งานวดัผลและประเมินผล

9.นางสาวดาริณี  สังข์สุวรรณ ป.ตรี เจา้หนา้ที่งานวจิยัพฒันานวตักรรมฯ
8.นางสายฝน  เจริญพร ป.ตรี

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

ป.ตรี

ปฏบิตัหิน้าที่

ป.ตรี

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

เจา้หนา้ที่งานบริหารทั่วไป

23.นายภาวตั  อดทนวรโชติ ป.4 ยาม

พนกังานขับรถ

Jin


