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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2564    ข้อมูล ณ วันท่ี  20 กันยายน 2564 
     ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 
 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     มีบุคลากรทั้งสิ้น  66    คน 
 

  ก.ข้าราชการ   18  คน 
   1. ผู้บริหาร  5 คน 
   2. ข้าราชการครู  13 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  39  คน 
   1. ทำหน้าท่ีสอน  18 คน 
   2. ท่ัวไป/สนับสนุน 21 คน 
 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ             -             คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการ             -             คน 
 

 
  ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง -  คน 
   1. ข้าราชการ  -    คน 
   2. ลูกจ้างประจำ  -  คน 
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   6.2 ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 66 คน 
   ก. ผู้บริหาร+ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- ต่ำกว่า ม.6  - คน   7 คน   7 คน 
- ปวช./ม.6  - คน   - คน   - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน   8 คน   8 คน 
- ปริญญาตรี  36 คน   6 คน   42 คน 
- ปริญญาโท  9 คน   9 คน   9 คน 
- ปริญญาเอก  - คน   - คน   - คน 
  รวม 45 คน  รวม 29 คน  รวม 66 คน
    
   6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
 
- จ้างด้วยงบบุคลากร   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน   - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  18 คน   19 คน   32 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน   - คน   - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ   - คน   - คน   - คน 
  รวม 18 คน  รวม 19 คน  รวม 32 คน 
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ผู้บริหาร 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง ตำแหน่ง 

1. นางลฎาภา แสวงทรัพย์   ปริญญาโท ค.ศ. 3 ผู้อำนวยการ 
2. นางช่ืนจิต        เดชโยธิน ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
3. นายพุฒิวัฒน์    กันยะกาญจน ์ ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

4. นางพิศมัย       นิติศักดิ์ ปริญญาโท ค.ศ. 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
5. นายธนกร        อ่อนละมัย ปริญญาโท ค.ศ. 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 
ข้าราชการครู  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง แผนกวิชา 
1. นายธวัชชัย           สุขเกษม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
2. นางสาวกาญจนา   ศีลให้อยู่สุข ปริญญาโท  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3. นางธันยพร           บุญเย็น ปริญญาโท  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4. นายสันติ              ภาคะ ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นายจำรัส           ชนะสิงห์ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
6. นายณัฐกฤต         แสงสว่าง ปริญญาโท  แผนกวิชาช่างโลหะการ 

7. นายศิวะลักษณ์    คำพุ ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
8. นางสาวยลธิดา     โกลี ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
9. นางสาวพัณณิดา  บุญสนอง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
10. นายธฤบดี        อ่อนน้อม ปริญญาตร ี  แผนกวิชาช่างยนต์ 
11. นางสาวลำไย  นียาทองหลาง ปริญญาตร ี  แผนกวิชาการตลาด 

12. นางสาวนิรมล   ศรีสุข ปริญญาตร ี  แผนกวิชาบัญชี 

13. นางสาวนฤมล   จันทรเสนา ปริญญาตร ี  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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พนักงานราชการ    
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 

1. นางกรรณิกา           ธรรมมาลี ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
2. นายสุริยา               พิจารณ์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นางสาวปวิตรา         มังพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์       กันยาสาย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
5. นางสาวอธิตญาภรณ์   ดาโรจน์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. นายเอกชัย             จันทร์จ่าย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
7. นายศศิพงษ์            เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
8. นายพายุ                ทองเต็ม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
9. นางสาวลักษณารีย์    เงินบำรุง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่ แผนกวิชา 
1.นางศริษา                สาระวัล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการตลาด 
2.นางสาวนิสาชล         สืบสิมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการโรงแรม 
3.นายวีระสัณห์           แก้วคำ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4.นางสาวไกรศร        แสนทวีสุข ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
5.นายบุญเกียรติ        ใจสว่าง ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6.นายเทพรัตน์          แมนสถิตย์ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
7.นายอรรฐพล          ภูดวงดาษ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
8.นายดนัย               วิลากุล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
9.นายอภิสิทธ์           ชัยศักด์ิ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
10.นายอภินันต์         สีดาชมภู ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างโลหะการ 
11.นายรักเล่ย์           เรืองอ่อน ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
12.นางสาวศันศนีย์     ลาพรมมา ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
13.นางสาววิบูลย์       สกุลพล ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการบัญชี 
14.นายเทพโยธิน       ปิ่นเพ็ชร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างยนต์ 
15.นายอรชุน            พรมบุตร ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
16.นายสิทธิวัฒน์        สุวะชัย ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
17.นายทนงศักดิ์       นางาม ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
18.นายอธิวัฒน์          คละเคลือ ปริญญาตร ี ครู แผนกวิชาการโรงแรม 

 



28 

 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
19.นางสาวภัคจิรา      พันธุ์ครู ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน 
20.นางจิตตรีพร         มูลสาร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
21.นายสำราญ         แก้วงามสอง ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานอาคาร 
22.นางสาวสาวิตรี       โยธาจันทร์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
23.นางสาวประภัสษร   ศรีภักดี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
24.นางสาวสุกัญญา      ทาคำห่อ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมินผล 
25.นางสาวทิพวรรณ     บุราไกร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตร 
26.นางสาวพรนภา       กุวงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว 
27.นางสาวสุปราณี       พรใส ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
28.นางสาวชลธิชา      สำราญ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 
29.นายธันย์ธนาภัทร์    เจริญทัศน์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 
30.นางสาวสุดารัตน์     ขันชะลี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
31.นางสาวนฤมล        พรมดี ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 
32.นางสาวอินทร์ธุอร   หงษา ปวส. เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยฯ 
33.นายวิเชียร            พรมบุตร ม.3 นักการภารโรง 
34.นายวิชิต              จันทร์เกษ ม.3 นักการภารโรง 
35.นายสมพันธ์          ดาทวี ม.3 นักการภารโรง 
36.นางสาวอัจฉราวรรณ บุญสม ม.3 นักการภารโรง 
37.นายทูลย์              เชิงหอม ม.3 นักการภารโรง 
38.นายวีระพล           ทาเสนาะ ม.3 พนักงานขับรถ 
39.นายอำคา             สมาฤกษ์ ม.3 พนักงานขับรถ 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากงานบุคลากร 20 กันยายน 2564 

 
 


