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6.1 อัตราก าลัง ป ี2558     ข้อมูล ณ วนัที ่7  ตุลาคม  2557

ผู้ใหข้้อมูล งานบุคลากร

อัตราก าลังของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มีบคุลากรทัง้สิน้  40 คน

ก. ข้าราชการ 12 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน

2 ข้าราชการครู 9 คน

3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน

1 ท าหน้าทีส่อน คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน คน

ค. พนักงานราชการ 8 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 8 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างชัว่คราว 20 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 4 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 16 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ื่น คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง คน

1 ข้าราชการ คน

2 ลูกจา้งประจ า คน

6.2 ขอ้มลูบคุลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากวา่ ม.6 - คน 4 คน 4 คน

 - ปวช./ม.6 - คน - คน - คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี - 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

6.3 ขอ้มลูลูกจ้างชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงนิทีจ่้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จา้งด้วยงบบุคลากร - คน คน - คน

 - จา้งด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน

 - จา้งด้วยงบเงินอดุหนุน 4 คน 16 คน 20 คน

 - จา้งด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน - คน - คน

 - จา้งด้วยเงินอืน่ ๆ - คน - คน - คน

รวม 4 คน รวม 16 คน 20 คน

6. ขอ้มูลบคุลากร

วิทยาลัยการอาชพีสอยดาว
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6.3 ขอ้มลูบคุลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรบัผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 8 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

2.วทิยเ์พื่อพฒันาอาชพีธรุกจิและบริการ และส่ิงประดิษฐ์

3.วทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม

4.วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

5.พลังงานและส่ิงแวดล้อม

6.วทิยาศาสตร์ 4

7.ลูกเสือวสิามัญ 2

3.นายนิรุตต์ิ     การภกัดี 1.ภาษาองักฤษ 1.งานพสัดุ

4.นายชยัณรงค์     สุขอิม่ 1.เขยีนแผนเทคนิคเบื้องต้น 1.งานพฒันาหลักสูตรและการจัดการ

2.วสัดุชา่งอตุสาหกรรม เรียนการสอน

3.งานเชือ่มและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2.หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน

4.งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น

5.งานฝึกฝีมือ

5.นายนพนันท์     พรมสวสัด์ิ 1.วงจรไฟฟา้กระแสสลับ 1.หัวหน้าแผนกวชิาชา่งไฟฟา้

2.เคร่ืองกลไฟฟา้กระแสตรง 2.หัวหน้างานโครงการพเิศษและ

3.หม้อแปลงไฟฟา้ บริการชมุชน

4.มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ

5.เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้กระแสสลับ

6.นายนครินทร์     ค าผุย 1.งานส่งเสริมก าลังรถยนต์ 1.หัวหน้าแผนกชา่งยนต์

2.งานเคร่ืองล่างรถยนต์ 2.หัวหน้างานอาชวีศึกษาและระบบ

3.อาชวีอนามัยและความปลอดภยั ทวภิาคี

4.ปฏบิัติงานเทคนิคยานยนต์ 1

5.เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน

6.งานทดลองเคร่ืองกล

7.กจิกรรมในสถานประกอบการ 1

7.นางสาวเพลาพลิาส พนมเทพ 1.ระบบปฏบิัติการเบื้องต้น 1.หัวหน้างานบริหารทั่วไป

2.องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมฯ 2.หัวหน้างานศูนยข์อ้มูล

3.คอมพวิเตอร์ในงานธกุจิ

4.การเขยีนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

5.เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต

6.การเขยีนโปรแกรมระบบปฏบิัติการ GUI

7.การใชโ้ปรแกรมเพื่องานเอกสาร

6.การใชโ้ปรแกรมน าเสนอและส่ือประสมใน

งานธรุกจิ

8.วา่ที่ร้อยตรีวชิยั     นิสัยกล้า 1.คณิตศาสตร์ 1.หัวหน้าแผนกสามัญ-สัมพนัธ์

2.หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล

3.หัวหน้างานปกครอง

4.หัวหน้างานรักษาดินแดน (รด.)

9.นายฉตัรพล  นิยมญาติ ป.โท 1.ไฟฟา้ก าลัง 1.หัวหน้างานทะเบียน

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

2.นายสุภร     เตียงกลุ ป.ตรี 1.วทิยพ์ื่อพฒันาทักษะชวีติ 1.หัวหน้างานวจิัยพฒันานวตักรรม

1.งานการเงิน

2.คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ

3.ระบบสารสนเทศ

สอนวชิา

ปฏบิตัหิน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

1. นางทัดดาว     เทียมขนุทด ป.ตรี 1.โปรแกรมประมวลผลค า

ชือ่ - สกุล วฒิุการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี)
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6.3.2. ลูกจ้าประจ า รวม - คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป )

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

4.เคร่ืองมือวดัไฟฟา้

5.เคร่ืองวดัไฟฟา้

6.เคร่ืองมือวดัอตุสาหกรรม

7.โรงต้นก าลังไฟฟา้

8.กฏและมาตรฐานทางการไฟฟา้

4.นางศิรินทร์ทิพย ์ ทองบุราณ 1.การบัญชบีริษทัจ ากดั 1.หัวหน้างานบุคลากร

2.การบัญชเีบื้องต้น 1 2.หัวหน้าแผนกบัญชี

3.การบัญชกีารเงิน

4.การวเิคราะห์รายงานท าการเงิน

5.การบัญชหี้างหุ้นส่วน

5.นางสาวพรสิริ     แซ่วอ่ง 1.การขายเบื้องต้น 1 1.หัวหน้างานสวสัดิการ

2.การจัดการสินค้าคงคลัง

3.กจิกรรมในสถานประกอบการ 1

4.การขายเบื้องต้น 2

5.ความรู้เกีย่วกบังานอาชพี

6.หลักการตลาด

7.การเงินส่วนบุคคล

6.นางสาวกรองแกว้  ฝ้ายไทย 1.เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1.หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

2.กฏหมายพาณิชย์

3.การพฒันางานด้วยคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

4.โครงการ

5.หลักเศรษฐศาสตร์

6.ธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

7.การเป็นผู้ประกอบการ

3.งานซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟา้

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

3.นายอ านาจ   นพพรพทิักษ์ ป.ตรี 1.งานไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1.งานประกนัคุณภาพและมาตรฐาน

2.งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น การศึกษา

3.สุขศึกษา

5.การบัญชร่ีวมค้าและฝากขาย

2.พลศึกษา 2.หัวหน้างานอาคารสถานที่

4.การบัญชสี าหรับกจิการพเิศษ

2.นายสมศักด์ิ   วงษจ์ีนเพช็ร์ ป.ตรี 1.สังคมศึกษา 1.หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา

2.บัญชต้ีนทุนเบื้องต้น 2.หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

6.บัญชต้ีนทุน2

3.บัญชสิีนค้าและระบบบัญชเีด่ียว การค้าและประกอบธรุกจิ

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวชิา

1. นางสศิธร   วงษจ์ีนเพช็ร์ ป.ตรี 1.ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดากบัการบัญชี 1.หัวหน้างานบัญชี

ชือ่ - สกุล วฒิุการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

 - - - -

ชือ่ - สกุล วฒิุการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่
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7.นางสาวราวรรณ์     ขนุหาญ 1.การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์ 1.หัวหน้างานวทิยบริการและห้องสมุด

2.การสร้างเวบ็ไซต์ 2.หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

3.โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการน าเสนอ

4.การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์

5.การผลิตส่ือส่ิงพมิพด้์วยงานคอมพวิเตอร์

6.การใชโ้ปรแกรมน าเสนอและส่ือประสม

ในงานธรุกจิ

8.นายสมชาย     ขนัติเจริญ 1.เคร่ืองท าความเยน็ 1.หัวหนางานประชาสัมพนัธ์

2.เขยีนแบบไฟฟา้ 2.หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

3.เขยีนแบบไฟฟา้ด้วยคอมพเิตอร์

5.การติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร

6.เทคโนโลยกีารขนถา่ย

6.3.4. ลูกจา้งชัว่คราว รวม 20 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป )

2.งานระบบฉดีเชือ้พลิงอเิล็กทรอนิกส์

3.การขบัรถยนต์

4.ปฏบิัติงานเทคนิคยานยนต์ 2

5.ความแขง็แรงของวสัดุ

6.งานอเิล็กทรอนิกส์ยานยนต์

2.งานแกส๊รถยนต์

3.งานซ่อมเคร่ืองยนต์

4.วศิวกรรมยายยนต์

5.งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบื้องต้น

16.นายสุทธรัิกษ ์ เวหาด

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

13.นางสาวขวญัจิตร  สุดแสวง ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธรุการ

11.นางสาวภทัรภรณ์  แยม้ดอกบัว ป.ตรี เจ้าหน้าที่ธรุการ

19.นางมลฑนา  น้ าเยน็ ป.4 นักการภารโรง

17.นายพทิักษ ์ อุน่เรือน มศ.3 นักการภารโรง

18.นายสนิท  ทศหัตถุ ป.4 นักการภารโรง

14.นางสาวนริสา  จันทบูรณ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานกจิกรรม

อนุปริญญา

15.นางสาวจารุณี  ตันติกร ปวส.

12.นายสมปอง  ค าภา ปวส. เจ้าหน้าที่ธรุการ

9.นางสาวสุกญัญา  โคนชยัภมูิ ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานโครงการพเิศษ

10.นายสุรชาติ  สีสมญา ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานวทิยบริการ

7.นางสาวณัชชามน  ถว้ยชา ปวส. เจ้าหน้าที่ธรุการ

8.นางวภิาดา โพธทิักษ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานวดัผลและประเมินผล

3.โครงการ

6.นางสาวดาริณี  สังขสุ์วรรณ ป.ตรี เจ้าหน้าที่งานวจิัยพฒันานวตักรรมฯ

5.นางสายฝน  เจริญพร ป.ตรี

2.งานสีรถยนต์

5.การพฒันางานด้วยคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

4.งานเคร่ืองล่างยานยนต์

4.นายภมูิศักด์ิ     โคนชยัภมูิ ป.ตรี 1.งานเคร่ืองยนต์เล็ก 1.หัวหน้างานความร่วมมือ

4.ธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

5.กระบวนการจัดท าบัญชี

1.งานปรับอากาศรถยนต์ 1.ผู้ชว่ยงานอาคารสถานที่

1.การบัญชชีัน้สูง 2 1.หัวหน้างานแนะแนวอาชพีและจัด

2.โครงการ หางาน

4.การป้องกนัระบบไฟฟา้ก าลัง

2.นายพรทว ี    ผ่องราศรี ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

3.นางสาวจอมขวญั  ศรีสวสัด์ิ ป.ตรี

3.การบัญชเีชา่ซ้ือและซ้ือขายผ่อนช าระ

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ชือ่ - สกุล วฒิุการศึกษา ปฏบิตัหิน้าที่

1. นายนพรัตน์     อปุวงษา ป.ตรี 1.งานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

20.นายสมบูรณ์  วรสันต์ ป.4 ยาม

พนักงานขบัรถ
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