
6.4 ข้อมูลบคุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรบัผิดชอบ

6.4.1. ข้าราชการ รวม 37 คน (ข้าราชการคร ูและบคุลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2))

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.โท บธ.ม.  บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต

ป.โท คอ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล,          

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ป.โท วท.บ. (เทคโนโลยเีคร่ืองกล)      ค.บ.

 (ช่างอุตสาหกรรม)            กศ.ม. 

(การบริหารการศึกษา)

ป.โท คอ.ม. (วศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร)  

ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)

ป.โท คศ.บ. (ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)  บธม. 

(บริหารธรุกิจ)

ป.โท คบ.  (คหกรรมศาสตร์อาหารและ

โภชนาการ), บธม. (บริหารธรุกิจ)

ป.ตรี วท.บ. (สัตวบาล)

ป.ตรี ปทส. (เทคนิคไฟฟา้ก าลัง)

ป.ตรี ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์),                

คบ.  (คอมพวิเตอร์ศึกษา)

ป.โท ศศ.บ.(รัฐศาสตร์),                    

บธ.ม.การจัดการทั่วไป

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

9. นางสาวฉัตรแก้ว  เพชรณสังกุล อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวทิยบริการและห้องสมุด

10. นางอินทุกานต์  พงิชัยภูมิ สังคมศึกษา หัวหน้างานวจิัย พฒันานวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์

7. นายมนตรี  เทียนเล็ก เกษตรศาสตร์ หัวหน้าแผนกวชิาเกษตรศาสตร์

8. นายอ านาจ  พรมขันธ์ ไฟฟา้ก าลัง หัวหน้าแผนกวชิาไฟฟา้ก าลัง

5. นางสุพรรณี  คู่เจริญถาวร คหกรรมศาสตร์ หัวหน้าแผนกวชิาคหกรรมศาสตร์

6. นางสาวนงนุช  ชะโนภาส คหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

3. พนัจ่าอากาศเอกชัยมงคล  จ ารูญ - บริหารสถานศึกษา

4. นายอนันต์  พมิพโ์ต่ง - บริหารสถานศึกษา

1. นางสาววนิฑฎา  วเิศษศิริกุล - บริหารสถานศึกษา

2. นายส าเริง  ชูสุข - บริหารสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป



(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.ตรี วท.บ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

อุตสาหกรรม

ป.โท วท.บ. (จิตวทิยา),                   

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนมัธยม 

(ภาษาไทย))

ป.โท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

(เคร่ืองกล)

ป.ตรี ปทส. (เชื่อมและประสาน)

ป.ตรี คอ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการเชื่อม

ประสาน)

ป.ตรี คบ. (เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง

การศึกษา)

ป.ตรี ศษ.บ. (เทคโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา) บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

ป.ตรี คอ.บ. (อุตสาหการ-เคร่ืองมือกล)

ป.ตรี วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลิต)

ป.โท คศ.บ. (ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย),  ศศ.

ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพฒันาชุมชน)

ป.ตรี กศ.บ. (วทิยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ)

ป.ตรี ค.อ.บ. เทคโนโลยกีารเกษตร (ผลิต

พชื)

ป.โท อส.บ. (ไฟฟา้ก าลัง),                    

คอ.ม. (วศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสาร)

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.ตรี วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟา้)

ชื่อ - สกุล
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

สอนวิชา

23. นางสาวดวงใจ  สุขขี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ

24. นางพชัรินทร์  วลัิยโรจน์ อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

21. นายณรงค์  ไพรด า ไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

22. นายวรัิตน์  ศรีวไิล เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพเิศษและบริการชุมชน

19. นายสันติชัย  เชียงสาย เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง หัวหน้างานอาคารสถานที่

20. นางสุกัญญา  มุงเมือง คหกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียน นักศึกษา

17. นางจงจิต  บูรณศรี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

18. นายสมเกียรติ  แม้นพยคัฆ์ เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

15. นายอิทธศัิกด์ิ  บุญชูวงศ์ เชื่อมโลหะ หัวหน้าแผนกวชิาเชื่อมโลหะ

16. นายสมบูรณ์  หาญวรีกุล คหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

13. วา่ที่ร้อยตรีอ านาจ  อิ่มสุข เคร่ืองกล หัวหน้าแผนกวชิาเคร่ืองกล,  หัวหน้างาน

อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี

14. นายพเดช  เกตุช้าง เชื่อมโลหะ หัวหน้างานทะเบียน

11. นางเบญจมาศ  อ๊อกเวชะ อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานบุคลากร

12. นางภาวณีิ  ศรีวไิล ภาษาไทย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน



ป.ตรี ปวส. (เทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์- 

คอมพวิเตอร์)                     บธ.บ.

 (คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

ป.ตรี ปวส. (ช่างกลโรงงาน)             

ศศ.บ. (การบริหารการจัดการทั่วไป)

ป.ตรี ศศบ. (บริหารธรุกิจ)

ป.ตรี ค.อ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล

ป.ตรี บธ.บ. (การบัญช)ี,                บธ.ม.

 (บริหารธรุกิจ)

ป.โท ปทส. (ครูเทคนิคไฟฟา้ส่ือสาร)  

บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

ป.โท คบ. (ภาษาอังกฤษ),               ศศ.

ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ป.โท บช.บ. (การบัญช)ี,                   

บธ.ม. (การบัญชีบริหาร)

ป.ตรี วท.บ. (สถิติ)

ป.โท วศ.บ.(เทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์)

ป.ตรี ปทส. (เคร่ืองกล)

ป.ตรี บช.บ. (การบัญช)ี

ป.ตรี บช.บ. (การบัญช)ี

6.4.2. ลูกจ้างประจ า รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.4 -

ป.4 -

1. นายพรชัย  ศิริโท - พนักงานขับรถยนต์

2. นายเสถียร  นันทา - พนักงานขับรถยนต์

37. นางอัมรา  นามแก้ว - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

35. นายมนตรี  แก้วดี เคร่ืองกล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

36. นางสาวอุไรรัตน์  อ่อนเรือง - เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

33. นางสาวฐิติมา  ไชยอาลา คณิตศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

34. นายวสันต์  สุดหา เคร่ืองกล หัวหน้างานกิจกรรม

31. นางภัคจิรา  จิตรมิตร ภาษาอังกฤษ หัวหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

32 นางสาวบัณฑิตา  รอดตุ้ม บัญชี   หัวหน้าแผนกวชิาการบัญช,ี หัวหน้างานการ

บัญชี

29. นางสาวเกษรินทร์  จันดาวงษ์ บัญชี หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการ

ประกอบธรุกิจ

30. นางณัฐกานต์  เหรียญทอง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ หัวหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

27. นางสาวพรเพญ็  พทุธมิา บัญชี หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์

28. นายธรีพล  ป้อมสา เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง หัวหน้าแผนกวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

25. วา่ที่ร้อยตรีเกษตร  อ๊อกเวชะ อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานการเงิน

26. นายเศวต  ผดุงกิจจานนท์ เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง หัวหน้างานพสัดุ



ป.4 -

4. นายธวธัชัย  เจียมทะวงษ์ ป.7 -

5. นางสาวกรรณิชา  พมิพา ปวช. คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

6. นางสาวลัดดา  หาเรือนทอง ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

7. นายศรีนวน  ร่วมทอง ปวช. ยานยนต์

8. นายสุพตัร  ทุมมา ป.6 -

9. นางสุภาภรณ์ชาวกัณหา ปวส. คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

6.4.3. พนักงานราชการ รวม 4 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.ตรี คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)

ป.ตรี วท.บ. (เทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม)

ป.ตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธรุกิจ)

ป.ตรี อส.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)

6.4.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 25 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.ตรี อส.บ. (วศิวกรรมไฟฟา้)

ป.ตรี รปบ. (รัฐประศาสนศาสตร์)    วท.บ. 

เทคโนโลยเีคร่ืองกล

ป.ตรี วท.บ. (เคร่ืองกล)3. นายประสิทธิ ์ เกษประทุม เคร่ืองกล ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

1. นายเพชรดี  แสงทอง ไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานวดัผลและประเมินผล

2. นายเกียรติคุณ  เครือละม้าย เคร่ืองกล ผู้ช่วยหัวหน้างานพสัดุ

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

3. นางกาญจนา  จันหอม ภาษาอังกฤษ หัวหน้างานความร่วมมือ

4. นายวริาษ  เหรียญทอง เคร่ืองกล หัวหน้างานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน

1. นางสาวณิชมน  บุญผาง คหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. นายอัมฤทธิ ์ ใจดี ไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานปกครอง

- พนักงานพมิพ์

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

- พนักงานพสัดุ

- พนักงานขับรถยนต์

- ผู้ดูแลหมวดอาคารสถานที่

3. นางทัศนี  แก้ววาศรี - พนักงานบริการ

- ช่างเหล็ก

- พนักงานบริการ



ป.ตรี วท.บ. (เทคโนโลยกีารจัดการ

อุตสาหกรรม)

ป.ตรี คบ. (ภาษาอังกฤษ)

ป.ตรี คอ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม)ป.ตรี บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

ป.ตรี ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหาร

การศึกษา)ป.ตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ป.ตรี บธ.บ. (การบัญช)ี

ป.ตรี คอ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)

ป.ตรี กศบ. (วทิยาศาสตร์ – เคม)ี

ปวส. ปวส. (เทคโนโลยสี านักงาน)

ปวส. ปวส. (เทคโนโลยสี านักงาน)

ปวส. ปวส. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ป.ตรี ปวส. (คอมพวิเตอร์ธรุกิจ)

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สาขาวิชาเอก

ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

ปวส. ปวส. (การบัญช)ี

ป.ตรี บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ม.6 ม.6

ปวส. ปวส. (การบัญช)ี

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

22. นางสาวปิยาภรณ์   คังคายะ - เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

20 นางสาวอมรรัตน์   หิรัญเพิ่ม - เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวภิาคี

21. นายวเิชียร  ลาทอง - พนักงานขับรถยนต์

18. นางทิพสุดา  พรมขันธ์ -
เจ้าหน้าที่งานวดัผลและประเมินผล

19. น.ส.สุกัญญา ปะกิงมะหะหมัด - เจ้าหน้าที่งานการเงิน

15. นางสาววนัเพญ็  ไบสี - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

17. นางสาวฐาณัชชา  ร่มโพธิ์ - งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

13. นางสาวบงกช  มีผล - เจ้าหน้าที่งานสวสัดิการนักเรียน นักศึกษา

14. นางสาวณภัทฒ์   สวนศิริ - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

11. นายสุเมธ  จันทร์สอน เคร่ืองกล
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

12. นางสาววาสนา  ลุกลาม วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

9. นางสาวพรพมิล  พรหมเจริญ บัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

10. นางวภิาณี  รัตนมณี บัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

7. นางสาวชรินรัตน์  เจริญส่ง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพนัธ์

8. นายอภิชัย  จ ารูญ พละศึกษา ผู้ช่วยหัวหัวหน้างานปกครอง

5. นายวรวฒิุ  บทมาตร ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

6. นางสาวอรนุช  จ่างเจริญ อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

4. นายอมรเทพ  อ่อนศรี เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่



ป.ตรี บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปวส. ปวส. (การจัดการทั่วไป)

ป.ตรี วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปวส. บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)26. นางสาวสุวรรณา  มะลิอ่อง - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

24. นางสาวเรณู ทรัพยป์ระเสริฐ - เจ้าหน้าที่งานการเงิน

25. นางสาวณภาษร  ทองมี -
เจ้าหน้าที่งานวจิัย พฒันา นวตักรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์

23. นางสุกัญญา  แก้วใย - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร


