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ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 

   อัตราก าลัง ปี 2561   ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
        ที่มา : งานบุคลากร 
อัตราก าลังของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด มีบุคลากรทั้งสิ้น  50  คน 
ก. ข้าราชการ      14 คน 
 1. ผู้บริหาร   3  คน 
 2. ข้าราชการครู           11 คน 
ข. พนักงานราชการ     14 คน 
 1. ท าหน้าที่สอน           14 คน                 
ค. ลูกจ้างช่ัวคราว     22 คน 
 1. ท าหน้าที่สอน    6  คน 
 2. ทั่วไป/สนับสนุน           16 คน 

 
  ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   50 คน 
ก. ครูผู้สอน/ผู้บริหาร    ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
   - ต่ ากว่า ม.6   - คน   3  คน   3 คน 
   - ปวช./ม.6   1 คน   1 คน   2 คน 
   - ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน           12  คน           12 คน 
   - ปริญญาตรี           27 คน   - คน           27 คน 
   - ปริญญาโท   6 คน   - คน   6 คน 
   - ปริญญาเอก             -    คน             -    คน   -   คน 
    รวม    34 คน  รวม    16 คน           50 คน 
 

  6.3 ข้อมูลลกูจ้างชั่วคราว  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  22  คน 
ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน    
- จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน   - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  -  คน   - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  6 คน   16 คน  22 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้(บกศ.) - คน   - คน  - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ             -   คน            -   คน            -    คน 
   รวม 6 คน  รวม 16 คน            22 คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบและวุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ รวม   11 คน (ข้าราชการครู) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน/วิชา 
1. นางสาวนงลักษณ์  ดาราพงษ์ ปริญญาโท ภาษาไทย 
2. นางสาวสิริมา  ดาราพงษ์ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
3. นางสาวนิภาวรรณ์  ศิร ิ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ 
4. นายนพดล  เฉลิมพงษ์ ปริญญาโท ช่างไฟฟ้าก าลัง 
5. นายสราวุธ  เรืองขจิต ปริญญาตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
6. นางสาวสิเรียม  พวงกัน ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ 
7. นางสาวอุไรวรรณ  อุภัยพรม ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 
8. นายเกริกไกร  นนทลักษณ์ ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
9. ว่าที่ รต.บรรพต  ไชยคีนี ปริญญาตรี ช่างยนต์ 
10. นางวารุณี  สุนะไตร ปริญญาตรี การบัญชี 
11. นางสาวลัดดา  วงค์กระจ่าง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
 

พนักงานราชการ รวม 12 คน  (ท าหน้าที่สอน) 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอน/วิชา 

1. นายมานพ  ทองดี ปริญญาตรี ยานยนต์ 
2. นายพิทักษ์  สุขสว่างจิต ปริญญาตรี เทคนิคพ้ืนฐาน 
3. นางสาววัชราภรณ์  นาสมบูรณ์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
4. นายสุรัชต์  กุมภะ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. นายทวีชัย  หวลถนอม ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวรัศญาภรณ์  สุธิมณีกาญจ์ ปริญญาตรี การบัญชี 
7. นายอนุชิด  มั่นคง ปริญญาตรี ยานยนต์ 
8. นางรุ่งนภา  อุดมชลปราการ ปริญญาตรี การโรงแรม 
9. นางสาวชนชนก  สัทธยาสยั ปริญญาตรี การบัญชี 
10. นางสาวปิยะดา  หงษ์เจริญ ปริญญาตรี คหกรรม 
11. นางสาวรจนา  งามพักตร์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12. นางสาวจันทิมา  รัตนเศียร ปริญญาตรี การโรงแรม 
13.          -ว่าง- ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
14.          -ว่าง- ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 



 

12 

 
 
 
ข้าราชการ  รวม  14  คน             
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ 

1 นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ปริญญาโท ครูสาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
2 นายจิรพงค์ ร่มเงิน ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
3 นายนพดล หัตถาพงษ์ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา 

4 นางสาวนงลักษณ์ ดาราพงษ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พืชศาสตร์ 
5 นางสาวสิริมา ดาราพงษ์ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
6 นางสาวสิเรียม พวงกัน ปริญญาโท ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
7 นายนพดล เฉลิมพงษ์ ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ไฟฟ้า 
8 นางสาวอุไรวรรณ อุภัยพรม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์ 
9 นายสราวุธ เรืองขจิต ปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม 
10 นางสาวนิภาวรรณ์ ศิร ิ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อาหาร อาหารและโภชนาการ 
11 นายเกริกไกร นนทลักษณ์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

12 ว่าที่ ร.ต.บรรพต ไชยคีนี ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เครื่องกล 
13 นางวารุณี สุนะไตร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี 
14 นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

พนักงานราชการ  รวม  12  คน 
พนักงานราชการ 

1 นายมานพ ทองดี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 นางสาวชนชนก สัทธยาสัย ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป 
3 นายสุรัชต์ กุมภะ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อิเล็กทรอนิกส์ 
4 นางสาววัชราภรณ ์ สมบูรณ์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
5 นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต ศิลปะประดิษฐ์ 
6 นางสาวรัศญาภรณ์ สุธิมณีกาญจ์ ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป 
7 นายพิทักษ์ สุขว่างจิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8 นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
9 นายทวีชัย หวลถนอม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

10 นางสาวรจนา งามพักตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

11 นายอนุชิด มั่นคง 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุสาหกรรม

บัณฑิต 
วิศวกรรมเครื่องกล 
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12 นางสาวจันทิมา รัตนเศียร ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราว รวม 22 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ครูจ้างสอน 

1 นางพรพรรณ จันทรโชติ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

2 นายณัฎฐ์ดนัย สินธุนาวา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3 นางสาวพัชยา เพชร์พิชัย ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวสุริยา เพียรชาวนา ม.6 - - 
5 Miss.Pema Chedon ปริญญาตรี - - 
6 Miss.Zheng Ru ปริญญาตรี - - 

เจ้าหน้าที่ 
1 นางสาวมณฑาทพิย ์ แก้วมณีโชติ ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
2 นางมาลี จันทเสน อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ การบัญชี 
3 นางสาวภัทรวดี กาญจรัส ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
4 นางสาวสุดาวรรณ บุตรพรม อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ การบัญชี 
5 นางสาวพรวดี มะลิซ้อน ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
6 นางสาวนิชาพรรณ์ อ๊ิดเส็ง ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7 นางสาววิภาดา ทวาเรศเรืองคาม ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
8 นางสาวนิตยา ตะวันขึ้น อนุปริญญา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9 นางสาวฐิติมา ลาชสุวรรณ ์ ม.6   
10 นางสาวจุฑาทิพย์ คล้อยตาม ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11 นางสาวนวลนิตย์ จ าลองศรี ปวส. พาณิชยการ การบัญชี 
12 นางสาวนิตยา มีสุภา ปวส. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
13 นางสาวอุไร พรมหมอก ปวส. พาณิชยการ การตลาด 

นักการภารโรง 
1 นายธวัชชัย ค าชาลี ป.6   
2 นางสถาพร บุญเปลี่ยน ม.ต้น   

พนักงานขับรถ 
1 นายนิเวศ ชมพูพ้ืน ม.ปลาย   
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ที่มา  งานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 


