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ขอมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

อัตรากําลัง ป 2566

อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มีบุคลากรทั้งสิ้น 54 คน

ก. ขาราชการ 14 คน

1 ผูบริหาร 4 คน

2 ขาราชการครู 10 คน

3 ขาราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจางประจํา - คน

1 ทําหนาที่สอน คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน คน

ค. พนักงานราชการ 10 คน

1 ทําหนาที่สอน 10 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจางชั่วคราว 30 คน

1 ทําหนาที่สอน 12 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 18 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ - คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น - คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนรอง 0 คน

1 ขาราชการ - คน

2 ลูกจางประจํา - คน
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ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ก.ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม

- ต่ํากวา ม.6 คน 9 คน 9 คน

- ปวช./ม.6 คน คน คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี คน 6 คน 6 คน

- ปริญญาตรี 27 คน 7 คน 34 คน

- ปริญญาโท 9 คน คน 9 คน

- ปริญญาเอก คน คน คน

รวม 36 คน 22 คน 58 คน

ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง

ก.ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ท่ัวไป/สนับสนุน รวม

- จางดวยงบบุคลากร 10 คน 10 คน

- จางดวยงบดําเนินงาน

- จางดวยงบเงินอุดหนุน 16 คน 15 คน 31 คน

- จางดวยเงินรายได (บกศ.) 3 คน 3 คน

- จางดวยเงินอื่น ๆ

- จางดวยงบโครงการคืนครูใหนักเรียน 1 คน 1 คน

- จางดวยงบโครงการสนับสนุนบุคลากรฯ 1 คน 1 คน

รวม 27 คน 19 คน 46 คน
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ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

ขาราชการ รวม 12 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

ที่ ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ปริญญาโท - ผูอํานวยการ

2 นายสมปอง พรมตรุษ ปริญญาโท - รองผูอํานวยการ

3 นายนพดล พิมพพอน ปริญญาโท - รองผูอํานวยการ

4 นายสราวุธ นิมานะ ปริญญาโท แผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนาแผนกชางไฟฟา

5 นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง ปริญญาโท แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน หัวหนางานการเงนิ

6 นายปราศรัย ขุนเพ็ชร ปริญญาโท แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน หัวหนางานบุคลากร

7 นางชูเกษม ถิรพงศพันธ ปริญญาโท แผนกวิชาสามัญสัมพันธ หัวหนางานวางแผนฯ

8 นายธนโชค มหิมา ปริญญาโท แผนกวิชาชางยนต หัวหนางานอาคารสถานที่

9 วาที่ ร.ท. จรัญ มีรินทร ปริญญาโท แผนกวิชาชางยนต หัวหนางานพัสดุ

10 นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ ปริญญาตรี แผนกวิชาทองเที่ยว หัวหนางานประชาสัมพันธ

11 นายทนงศักดิ์ ใจหมั้น ปริญญาตรี แผนกวชิาเทคโนโลยีสารฯ หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยฯี

12 นายปยะพันธ ปญญาสอง ปริญญาตรี แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

ลูกจางประจํา รวม - คน (ทําหนาที่สอน ธุรการทั่วไป)
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พนักงานราชการ รวม 10 คน (ทําหนาที่สอน/ธุรการทั่วไป)

ที่ ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/

ตร)ี

ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1 นายณัฐพล จ่ันจีน ปริญญาตรี แผนกวิชาชางยนต หัวหนางานโครงการพิเศษฯ

2 นางแสงเดือน อุดกันทา ปริญญาตรี แผนกวชิาพณชิยการ (บัญชี) หัวหนาแผนกการบัญชี

3 นายไพลรัตน สําลี ปริญญาตรี แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส หัวหนางานวิจัยสิ่งประดิษฐฯ

4 นางสาวจุฑารัตน จูทอง ปริญญาตรี แผนกวิชาพณิชยการ (บัญชี) หัวหนาสหการณรานคา

5 นางสาวอัจฉรารัตน มั่งคั่ง ปริญญาโท แผนกวิชาพณิชยการ (บัญชี) หัวหนางานครูที่ปรึกษา

6 นายทนงศักดิ์ บํารุงกิจ ปริญญาตรี แผนกวิชาชางยนต ผูชวยงานความรวมมือ

7 นายสุรเชษฐ หลวงนรินทร ปริญญาตรี แผนกวิชาชางยนต หัวหนางานความรวมมือ

8 นายอภิสิทธิ์ นาจรัส ปริญญาตรี แผนกวิชาเทคโนโลยฯี หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

9 นางสาวเตือนจิตต ขุมเพชร ปริญญาโท แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ หัวหนางานประกันคณุภาพ

10 นางสาววาสนา พานมั่ง ปริญญาโท แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ หัวหนางานวัดผลฯ
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ลูกจางชั่วคราว รวม 18 คน (ทําหนาที่สอน/ธุรการทั่วไป)

ที่ ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร)ี

ปฏิบัติหนาที่

สอน

วิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1 นางกําไร พรมดวง ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานพัสดุ

2 นางนริสา จงบริบูรณ ปริญญาตรี - หัวหนางานบริหารทั่วไป

3 นายวีรชน วสุวัฒนศรี ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานทะเบียน

4 นางศศิภา มีรินทร ปวส. - เจาหนาที่งานกิจกรรม

5 วาที่ ร.ต.หญิงลัดดา ปราศรัย ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานบุคลากร

6 นางสาวเยาวเรศ ปราศรัย ปวส. - เจาหนาที่งานการเงนิ

7 นายสมศักดิ์ ประชัน ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานปกครอง

8 นางสาวกัลยา เปาเศก ปริญญาตรี - เจาหนาที่งานพัสดุ

9 นางสาวเหมรัตน ยิ้มทิม ปริญญาตรี - เจาหนาที่บัญชี

10 นายชัยมงคล จรทอง ปวส. - เจาหนาที่งานศูนยขอมูล

11 นางสาวพิชชาภรณ ผันพักตร ปวส. - เจาหนาที่งานการเงิน

12 นางสาวบุณยวีร แนบเนียร ปวส. - เจาหนาที่แผนและความรวมมือ

13 นางสาวอรจิรา วงศกองแกว ปวส. - เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตร

14 นายพชรพล มีรินทร มัธยมตน - นักการภารโรง

15 นายสุก ยิ้มเยาะ ป.4 - นักการภารโรง

16 นายกฤตภาส เกิดทรัพย มัธยมตน - พนักงานขับรถ

17 นายประจวบ คงนวล มัธยมตน - พนักงานขับรถ

18 นายศรีสุวรรณ เพ็งมา มัธยมตน - นักการภารโรง
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ครูพิเศษสอน รวม 12 คน (ทําหนาที่สอน/ธุรการทั่วไป)

ที่ ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร)ี

ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1 นายนราธิป พึ่งเพี้ย ปริญญาตรี แผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร

2 นางสาวกฤตยา อินหมู ปริญญาตรี แผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผูชวยงานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

3 นายอรรถวุฒิ เกตุแกว ปริญญาตรี แผนกวิชาพาณิชยการ ผูชวยงานวางแผนและความ

รวมมือ

4 นายคมสัน นาคแกมทอง ปริญญาตรี แผนกวิชาชางยนต ผูชวยงานโครงการพิเศษและ

บริการฯ

5 นายวิชัย สาขา ปริญญาตรี แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา

6 นางสาวนงลักษณ รุนเจริญ ปริญญาตรี แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ผูชวยงานครูที่ปรึกษา

7 นางสาวสุวภิา แผวเกษม ปริญญาตรี แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ

ผูชวยงานสวัสดิการนักเรียน

นักศึกษา

8 นางสาวนิภา สีหา ปริญญาตรี แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ เจาหนาที่งานสื่อการเรียน

การสอน

9 นางสาวอภิชญา กะทะ ปริญญาตรี แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ ผูชวยงานประกันคุณภาพ

10 นายวิทวัส คงนวล ปริญญาตรี แผนกวิชาชางไฟฟา ผูชวยงานศูนยขอมูล

11 นายพงษณารินทร ปญญาไทย ปริญญาตรี แผนกวิชาชางยนต ผูชวยงานวางความรวมมือ

12 นายกาณฑ วงศเขียว ปริญญาตรี แผนกวิชาชางไฟฟา หัวหนางานสวสัดกิาร
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เจาหนาที่รักษาความปลอดภภั ( รปภ. ) รวม 3 คน (ทําหนาที่สอน/ธุรการทั่วไป)

ที่ ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/

ตร)ี

ปฏิบัติหนาที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1 นายโกศล ทรงธรรม ป.4 - เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

2 นายจันทร ทาน้ํา ป.7 - เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

3 นายจิรายุทธ เพิ่มเดช ป.6 - เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย


