
 
 

6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2563    ข้อมูล ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  2562 
     ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 
อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น  66    คน 

 
  ก.ข้าราชการ   17  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  12 คน 
   3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
  ข. ลูกจ้างประจำ   -  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  - คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ค. พนักงานราชการ  9  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  9 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
  ง. ลูกจ้างชั่วคราว  40  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  20 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน 20 คน 
 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ             -             คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ             -             คน 
 
 
  ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง -  คน 
   1. ข้าราชการ  -    คน 
   2. ลูกจ้างประจำ  -  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   6.2 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 61 คน 
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- ต่ำกว่า ม.6  - คน   7 คน   7 คน 
- ปวช./ม.6  - คน   - คน   - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   6 คน   6 คน 
- ปริญญาตรี  36 คน   7 คน   43 คน 
- ปริญญาโท  5 คน   - คน   5 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 41 คน  รวม 20 คน  รวม 61 คน  
 
   
   6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  20 คน   20 คน   40 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 20 คน  รวม 20 คน  รวม 40 คน 
   
    

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.4.1 ข้าราชการ รวม  12  คน    (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ

ท่ัวไป 
1. นางอัญญรัตน์        สุขสิงห์ ปริญญาตร ี โครงการ  
2. นายธวัชชัย           สุขเกษม ปริญญาตร ี อบชุบโลหะ  
3. นางสาวกาญจนา    ศีลให้อยู่สุข ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกิจและบริการ 
4. นางธันยพร           บุญเย็น ปริญญาโท คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
5. นายสันติ              ภาคะ ปริญญาโท เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
6. นางสุพรรณี           สัตนาโค ปริญญาโท ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 

7. นางสาวชญานิน    ก้อนจันทร์ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษสำหรับงานบัญชี 
8. นายจำรัส            ชนะสิงห์ ปริญญาตร ี เครื่องจัดไฟฟ้า  
9. นายณัฐกฤต         แสงสว่าง ปริญญาโท งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 
10. นายศิวะลักษณ์    คำพุ ปริญญาตร ี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
11. นางสาวยลธิดา     โกลี ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 1  
12. นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง ปริญญาตร ี โปรแกรมประมวลผลคำ  
 



 
 
6.4.2. ลูกจ้างประจำ รวม - คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ

ท่ัวไป 
    
    
    
 
 
6.4.3. พนักงานราชการ รวม 9 คน  (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1. นางสาวกฤติยาวดี    ระเบียบโพธิ์ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพ  
2. นางกรรณิกา           ธรรมมาลี ปริญญาตร ี การเป็นผู้ประกอบการ  
3. นายสุริยา               พิจารณ์ ปริญญาตร ี เครื่องเสียง  
4. นางสาวปวิตรา         มังพรมมา ปริญญาตร ี โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  
5. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์       กันยาสาย ปริญญาตร ี เครื่องรับวิทยุ  
6. นางสาวอธิตญาภรณ์   ดาโรจน์ ปริญญาตร ี งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  
7. นายสุริยันต์             อ่อนน้อม ปริญญาตร ี ความแข็งแรงของวัสดุ  
8. นายเอกชัย             จันทร์จ่าย ปริญญาตร ี เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
9. นายศศิพงษ์            เงินบำรุง ปริญญาตร ี วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  
 
6.4.4.ลูกจ้างช่ัวคราว รวม  40 คน   (ทำหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1.นายเทพรัตน์          แมนสถิต ปริญญาตร ี งานจักรยานยนต์  
2.ว่าท่ีร้อยตรีวิรัตน์     สว่างศักดิ์ ปริญญาตร ี งานไฟฟ้ารถยนต์  
3.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี งานเครื่องดีเซล  
4. นายรักเลย์            เรืองอ่อน ปริญญาตร ี งานฝึกฝีมือ  
5.นายอภิสิทธิ์            ชัยศักดิ์ ปริญญาตร ี งานเครื่องมือกลเบ้ืองต้น  
6.นายดนัย               วิลากุล ปริญญาตร ี วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
7.นายธีระ                ศรีมาบุตร ปริญญาตร ี โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า  
8.นางสาวศศิธร         อระภาพ ปริญญาตร ี การบัญชธีุรกิจซื้อขายสินค้า  
9.นางสาวสุปราณี      พรใส ปริญญาตร ี การบัญชีเบ้ืองต้น  
10.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  
11.นางสาวจำเรียง       ละคร ปริญญาตร ี ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
12.นางสาวมานิตา      บุตรบุราณ ปริญญาตร ี พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น  
13.นางสาวลักษณารีย์   เสนา ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์  
14.นายรักพงษ์           คำพีระ ปริญญาตร ี นิวเมติกส์และอิเล็กทรอนิกเบ้ืองต้น 



 
 
6.4.4.ลูกจ้างชั่วคราว รวม  40  คน   (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ช่ือ-สกุล วุฒการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี..) 

ปฏิบัติหน้าท่ี 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

15.นางศริษา             สาระวัล ปริญญาตร ี ศิลปะการขาย  
16. นางสาวนิสาชล      สืบสิมมา ปริญญาตร ี กฎหมายแรงงาน  
17.นางสาวไกรศร       แสนทวีสุข ปริญญาตร ี ภาษาไทยพื้นฐาน  
18.นายอภินันต์          สีดาชมภู ปริญญาตร ี งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม  
19.นายพายุ     ทองเต็ม ปริญญาตร ี งานแก๊สรถยนต์  
20.นางสาวภัทรวดี      ทัดกลาง ปริญญาตร ี งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  
21.นางสมาพร           บุตรสิงห์ ปวส.  สนับสนุน 
22.นางสาววิบูลย์        สกุลพล ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
23.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์ครู ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
24.นางจิตตรีพร         มูลสาร ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
25.นายสำราญ           แก้วงามสอง ปวส.  สนับสนุน 
26.นางสาวสาวิตรี       โยธาจันทร์ ปวส.  สนับสนุน 
27.นางสาวประภัสษร   ศรีภักดี ปวส.  สนับสนุน 
28.นางสาวศันศนีย์      ลาพรมมา ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
29.นางสาวสุกัญญา     ทาคำห่อ ปวส.  สนับสนุน 
30.นางสาวจิราพรรณ  อินผล ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
31.นางสาวทิพวรรณ   บุราไกร ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
32.นางสาวพรนภา      กุวงษา ปวส.  สนับสนุน 
33.นายอรชุน             พรมบุตร ปริญญาตร ี  สนับสนุน 
34.นายวิเชียร            พรมบุตร ม.3  ธุรการท่ัวไป 
35.นายวิชิต              จันทร์เกษ ม.3  ธุรการท่ัวไป 
36.นายสมพันธ์          ดาทวี ม.3  ธุรการท่ัวไป 
37.นายบานเย็น         พันธ์โสภา ม.3  ธุรการท่ัวไป 
38.นายสุรศักดิ์          ปราบภัย ป.6  ธุรการท่ัวไป 
39.นายเตรียมยศ       สอดศรีธนา ม.6  ธุรการท่ัวไป 
40.นายวิรุน              สารักษ์ ป.4  ธุรการท่ัวไป 
 


