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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
6.1 อัตรากาลัง ปี 2558
อัตรากาลังของวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชัว่ คราว
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
มีบคุ ลากรทัง้ สิน้
12 คน
3 คน
9 คน
คน
คน
คน
คน
8 คน
8 คน
คน
20 คน
4 คน
16 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ ื่น

คน
คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

คน

40

คน

คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผสู้ อน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

19
2
21

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
รวม

คน
4
6
6
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
4
6
25
2
37

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ ้าง
ก. ครูผสู้ อน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ
รวม

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
4
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

รวม
16
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน

20
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน

Jin

17

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชือ่ - สกุล

8

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบตั หิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี)
1. นางทัดดาว

เทียมขุนทด

ป.ตรี

สอนวิชา
1.โปรแกรมประมวลผลคา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
1.งานการเงิน

2.คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3.ระบบสารสนเทศ
2.นายสุภร

เตียงกุล

ป.ตรี

1.วิทย์พื่อพัฒนาทักษะชีวติ

1.หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

2.วิทย์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

และสิ่งประดิษฐ์

3.วิทยาศาสตร์อตุ สาหกรรม
4.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6.วิทยาศาสตร์ 4
7.ลูกเสือวิสามัญ 2
3.นายนิรุตติ์

การภักดี

ป.ตรี

1.ภาษาอังกฤษ

1.งานพัสดุ

สุขอิม่

ป.ตรี

1.เขียนแผนเทคนิคเบื้องต้น

1.งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

2.วัสดุชา่ งอุตสาหกรรม

เรียนการสอน

3.งานเชือ่ มและโลหะแผ่นเบื้องต้น

2.หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

4.นายชัยณรงค์

4.งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
5.งานฝึกฝีมือ
5.นายนพนันท์

พรมสวัสดิ์

ป.ตรี

1.วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

1.หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

2.เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

2.หัวหน้างานโครงการพิเศษและ

3.หม้อแปลงไฟฟ้า

บริการชุมชน

4.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
5.เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
6.นายนครินทร์

คาผุย

ป.ตรี

1.งานส่งเสริมกาลังรถยนต์

1.หัวหน้าแผนกช่างยนต์

2.งานเครื่องล่างรถยนต์

2.หัวหน้างานอาชีวศึกษาและระบบ

3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทวิภาคี

4.ปฏิบัตงิ านเทคนิคยานยนต์ 1
5.เครื่องยนต์สันดาปภายใน
6.งานทดลองเครื่องกล
7.กิจกรรมในสถานประกอบการ 1
7.นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ

ป.ตรี

1.ระบบปฏิบัตกิ ารเบื้องต้น

1.หัวหน้างานบริหารทั่วไป

2.องค์ประกอบศิลป์สาหรับงานคอมฯ

2.หัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูล

3.คอมพิวเตอร์ในงานธุกจิ
4.การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
5.เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
6.การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ าร GUI
7.การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
6.การใช้โปรแกรมนาเสนอและสื่อประสมใน
งานธุรกิจ
8.ว่าที่ร้อยตรีวชิ ยั

นิสัยกล้า

ป.ตรี

1.คณิตศาสตร์

1.หัวหน้าแผนกสามัญ-สัมพันธ์
2.หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
3.หัวหน้างานปกครอง
4.หัวหน้างานรักษาดินแดน (รด.)

9.นายฉัตรพล นิยมญาติ

ป.โท

1.ไฟฟ้ากาลัง

1.หัวหน้างานทะเบียน

Jin

18
6.3.2. ลูกจ้าประจา รวม
ชือ่ - สกุล

-

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

-

-

-

-

6.3.3. พนักงานราชการ รวม
ชือ่ - สกุล

ปฏิบตั หิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี)

8

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบตั หิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี)
1. นางสศิธร วงษ์จีนเพ็ชร์

ป.ตรี

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

1.หัวหน้างานบัญชี

2.บัญชีตน้ ทุนเบื้องต้น

2.หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

3.บัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดีย่ ว

การค้าและประกอบธุรกิจ

4.การบัญชีสาหรับกิจการพิเศษ
5.การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
6.บัญชีตน้ ทุน2
2.นายสมศักดิ์ วงษ์จีนเพ็ชร์

ป.ตรี

1.สังคมศึกษา

1.หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2.พลศึกษา

2.หัวหน้างานอาคารสถานที่

3.สุขศึกษา
3.นายอานาจ นพพรพิทักษ์

ป.ตรี

1.งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1.งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

2.งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

การศึกษา

3.งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4.เครื่องมือวัดไฟฟ้า
5.เครื่องวัดไฟฟ้า
6.เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
7.โรงต้นกาลังไฟฟ้า
8.กฏและมาตรฐานทางการไฟฟ้า
4.นางศิรินทร์ทิพย์ ทองบุราณ

ป.ตรี

1.การบัญชีบริษทั จากัด
2.การบัญชีเบื้องต้น 1

1.หัวหน้างานบุคลากร
2.หัวหน้าแผนกบัญชี

3.การบัญชีการเงิน
4.การวิเคราะห์รายงานทาการเงิน
5.การบัญชีห้างหุ้นส่วน
5.นางสาวพรสิริ

แซ่วอ่ ง

ป.ตรี

1.การขายเบื้องต้น 1

1.หัวหน้างานสวัสดิการ

2.การจัดการสินค้าคงคลัง
3.กิจกรรมในสถานประกอบการ 1
4.การขายเบื้องต้น 2
5.ความรู้เกีย่ วกับงานอาชีพ
6.หลักการตลาด
7.การเงินส่วนบุคคล
6.นางสาวกรองแก้ว ฝ้ายไทย

ป.โท

1.เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1.หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

2.กฏหมายพาณิชย์
3.การพัฒนางานด้วยคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4.โครงการ
5.หลักเศรษฐศาสตร์
6.ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
7.การเป็นผู้ประกอบการ
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7.นางสาวราวรรณ์

ขุนหาญ

ป.ตรี

1.การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

1.หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

2.การสร้างเว็บไซต์

2.หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

3.โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการนาเสนอ
4.การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
5.การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดว้ ยงานคอมพิวเตอร์
6.การใช้โปรแกรมนาเสนอและสื่อประสม
ในงานธุรกิจ
8.นายสมชาย

ขันติเจริญ

ป.ตรี

1.เครื่องทาความเย็น

1.หัวหนางานประชาสัมพันธ์

2.เขียนแบบไฟฟ้า

2.หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

3.เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิเตอร์
4.การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
5.การติดตัง้ ไฟฟ้านอกอาคาร
6.เทคโนโลยีการขนถ่าย

6.3.4. ลูกจ้างชัว่ คราว

รวม

ชือ่ - สกุล

20

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบตั หิ น้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี)
1. นายนพรัตน์

อุปวงษา

ป.ตรี

สอนวิชา
1.งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

2.งานระบบฉีดเชือ้ พลิงอิเล็กทรอนิกส์
3.การขับรถยนต์
4.ปฏิบัตงิ านเทคนิคยานยนต์ 2
5.ความแข็งแรงของวัสดุ
6.งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
2.นายพรทวี

ผ่องราศรี

ป.ตรี

1.งานปรับอากาศรถยนต์

1.ผู้ชว่ ยงานอาคารสถานที่

2.งานแก๊สรถยนต์
3.งานซ่อมเครื่องยนต์
4.วิศวกรรมยายยนต์
5.งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
3.นางสาวจอมขวัญ ศรีสวัสดิ์

ป.ตรี

1.การบัญชีชนั้ สูง 2

1.หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัด

2.โครงการ

หางาน

3.การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชาระ
4.ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
5.กระบวนการจัดทาบัญชี
4.นายภูมิศกั ดิ์

โคนชัยภูมิ

ป.ตรี

1.งานเครื่องยนต์เล็ก

1.หัวหน้างานความร่วมมือ

2.งานสีรถยนต์
3.โครงการ
4.งานเครื่องล่างยานยนต์
5.การพัฒนางานด้วยคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5.นางสายฝน เจริญพร

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

6.นางสาวดาริณี สังข์สุวรรณ

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

7.นางสาวณัชชามน ถ้วยชา

ปวส.

เจ้าหน้าที่ธรุ การ

8.นางวิภาดา โพธิทักษ์

ปวส.

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

9.นางสาวสุกญ
ั ญา โคนชัยภูมิ

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

10.นายสุรชาติ สีสมญา

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

11.นางสาวภัทรภรณ์ แย้มดอกบัว

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่ธรุ การ

12.นายสมปอง คาภา

ปวส.

เจ้าหน้าที่ธรุ การ

13.นางสาวขวัญจิตร สุดแสวง

ป.ตรี

เจ้าหน้าที่ธรุ การ

14.นางสาวนริสา จันทบูรณ์

ปวส.

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

15.นางสาวจารุณี ตันติกร

ปวส.

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

16.นายสุทธิรักษ์ เวหาด

อนุปริญญา

พนักงานขับรถ

17.นายพิทักษ์ อุน่ เรือน

มศ.3

นักการภารโรง

18.นายสนิท ทศหัตถุ

ป.4

นักการภารโรง

19.นางมลฑนา น้าเย็น

ป.4

นักการภารโรง

20.นายสมบูรณ์ วรสันต์

ป.4

ยาม
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