5 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นายศุภชัย แน่นอุดร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรจง ฉัตรสระน้อย
หัวหน้างานบริหารงานทัว่ ไป
นายบรรจง ฉัตรสระน้อย
หัวหน้างานบุคลากร
นายดารงศักดิ์ วงษ์สระน้อย
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวอัญชลี กาลศิลป์
หัวหน้างานการบัญชี

นายสมศักดิ์ ผดุงเกียรติชัย
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางวิลาสินี สุวรรณรัตน์

นายฉลอง นพคุณ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ฯ

นายปิยะ ชิตตะขบ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนิภาพร เปสูงเนิน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายกิตติ จารุจนิ ดา
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
หัวหน้างานปกครอง

นายอดิศร สินธุโคตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ

นางสายสุนีย์ ชนะบารุง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ

นายปรัชญา สร้างนา
หัวหน้างานพัสดุ

นายสมภพ ญาติฉิมพลี
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ฯ

นายถาวร ศิริชัยคีรีโกศล
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางพิกุล งามประเสริฐ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล ฯ

นายจิตติ สงวนธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายรณภพ ทรสูงเนิน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกรรณิกา ถาดสาโรง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายชูศักดิ์ สุดสายออ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายจักรกฤษ ปราบปราม
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายกิตติ จารุจินดา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นางสาวดลภัต มังสังข์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติ จารุจนิ ดา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวดลภัต มังสังข์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายยงยุทธ กลิ่นศรีสุข
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายชูศักดิ์ ศิริชัยคีรโี กศล
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายวิชาญ เวียงยิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางวิลาสินี สุวรรณรัตน์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายดารงศักดิ์ วงษ์สระน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอริสรา ดลเสมอ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางพิกุล งามประเสริฐ
หัวหน้างานทะเบียน
นายชูศักดิ์ สุดสายออ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายกฤษณะ แก้วมณี

หัวหน้าแผนกวิชาเช่างยนต์

6. ข้อมูลบุคลากร
6.1 อัตรากาลัง ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
อัตรากาลังชอง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

มีบคุ ลากรทั้งสิ้น

ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา

4
10
16
10
23

-

63
14
คน
คน
คน
คน
คน
16
คน
คน
33
คน
คน
คน
คน

คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

ข. บุคลากรทางการศึกษา

.......................คน
.......................คน
............-..........คน
...........29........คน
.............6.........คน
............-..........คน
...........35........คน

..............6.........คน
..............2.........คน
..............5.........คน
..............9.......คน
..............6.........คน
...............-.........คน.
.............29........คน

รวม
..........6........คน
..........2........คน
..........5........คน
.........38.......คน
.........12.......คน
.........-..........คน
.........63.......คน

6.3

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

ก. ครูผู้สอน
ข. เข้าหน้าที่ทั่วไปสนับสนุน
- จ้างด้วยงบบุคลากร ........................คน
.........................คน
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน ........................คน
.........................คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน ..............9........คน
............22.........คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) .....................คน
.........................คน
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
..............1........คน
..............1...........คน
รวม
..........10.......คน
...........23........คน

รวม
....................คน
....................คน
...........31.....คน
.....................คน
............2.......คน
.......33........คน

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.4.1 ข้าราชการครู
ชื่อ – สกุล
1 นายศุภชัย
2 นายสมศักดิ์
3
4 นายยงยุทธ

รวม .......14..........คน( ข้าราชการและข้าราชการพลเรือน)
วุฒิการศึกษา
ป. เอก/โท/ตรี)

ปฏิบัติหน้าที่
บริหาร

แน่นอุดร
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ผดุงเกียรติชัย ค.อ.ม. บริการอาชีวะและ
เทคนิคการศึกษา




กลิ่นศรีสุข



ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
5 นายฉลอง
นพคุณ
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
6 นายบรรจง
ฉัตรสระน้อย ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย/
วิชาโทสังคมวิทยา
7 นายกิตติ
จารุจินดา
คบ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา
8 นางสาวดลภัต มังสังข์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
9 นายชูศักดิ์
สุดสายออ
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
10 นายถาวร
ศิริชัยคีรีโกศล วศ.บ. อุตสาหการ
11 นายกฤษณะ แก้วมณี
ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
12 นายปรัชญา สร้างนา
วศ.บ. ไฟฟ้ากาลัง/
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
13 นายดารงศักดิ์ วงษ์สระน้อย คบ. ฟิสิกส์
14 นายวิชาญ
เวียงยิ่ง
ค.อ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
15 นางสาวอริสรา ดลเสมอ
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สอนวิชา


ภาษาไทย
ไฟฟ้ากาลัง
บัญชี
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างยนต์
ไฟฟ้ากาลัง
วิทยาศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์

สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป

6.4.2 ลูกจ้างประจา

รวม .........-........คน

(ทาหน้าทีส่ อน / ธุรการทัว่ ไป)
ปฏิบัติหน้าที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา
ป. เอก/โท/ตรี)

บริหาร

สอนวิชา

-

-

-

-

6.4.3 พนักงานราชการ
ชื่อ – สกุล
1. นางสายสุนีย์
2. นางวิลาสินี
3. นางสาวอัญชลี
4. นางพิกุล
5. นายรณภพ
6. นายจักรกฤษ
7. นายอดิศร
8. นายศุภรักษ์

ชนะบารุง
สุวรรณรัตน์
กาลศิลป์
งามประเสริฐ
ทรสูงเนิน
ปราบปราม
สินธุโคตร
ผาโคตร

9. นายชูศักดิ์
ศิริชัยคีรีโกศล
10. นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
11. นายเกรียงไกร สักขุนทด
12. นายสมภพ
ญาติฉิมพลี
13. นายชนะชัย ศรีตระกูล
14. นายจิตติ
สงวนธรรม
15. นางสาวนิภาพร เปสูงเนิน
16. นางสาวกรรณิกา ถาดสาโรง

รวม .......16........คน
วุฒิการศึกษา
ป. เอก/โท/ตรี)

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
คบ .อุตสาหกรรมศิลป์
คบ .อุตสาหกรรมศิลป์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง
คบ .ฟิสิกส์
คบ. คณิตศาสตร์

สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป
-

(ทาหน้าที่สอน / ธุรการทั่วไป)
ปฏิบัติหน้าที่
บริหาร

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
บัญชี
บัญชี
บัญชี
คอมพิวเตอร์
ไฟฟ้ากาลัง
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
เทคนิคพื้นฐาน
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
โยธา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป

6.4.1 ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ – สกุล
1. นายปิยะ
2. นายดุสิต
3. นายพงศ์พันธ์
4. นายวัลลภ
5. นางกาญจนา

ชิตตะขบ
ดวงบัณฑิต
เม่นเอี่ยม
ภูมิหาทอง
ใจสุข

6. นายภูวนาถ นาคนิลพงศ์
7. นายศุรชัย
ภูดินแดน
8. นางสาวนิภาดา ดรนาม
9. นายษมเกษม อาสินรัมย์
10. นางสาววรินทร รัตนมงคล
11. นางจรวยพร กิจโกศล
12. นางสาวรัชนี ศรีสุวงษ์
13. นางสาวเพ็ญพัตร ถินผักแว่น
14. นางประไพพร วงษ์สระน้อย
15. นางสาวพรนิภา แซ่โก
16. นางจันทร์จิรา นิลดีสระน้อย
17. นางศรัญรัตน์ ชิดตะขบ
18. นางสาวรังสิมา ชื่นสระน้อย
19. นางสาวจิลลาวัลย์ อิสเรสรังสรรค์
20. นางสาวณภัทร ณรงค์สระน้อย
21. นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย
22. นางพชรพรรณ ผาโคตร
23. นางสาวกัญชลี สีลาไย
24. นางสาวพัชรินทร์ ช่องฉิมพลี
25. นางสาวจิรมล โยนกระโทก
26. นายธนกฤต
ชื่นฉิมพลี
27. นายสุรัตน์
ถาดสาโรง
28. นายหล่อ
เกาตะคุ
29. นายวิชาญ
ครสุวรรณ์
30. นางสมจิตร
ไตรยศ
31 นายหลอม บรรลังพรมราช
32. นายน้อย
พันธ์สระน้อย
33. นางทะวาย ครสุวรรณ์

รวม ........33.........คน (ทาหน้าทีส่ อน / ธุรการทัว่ ไป)
วุฒิการศึกษา
ป. เอก/โท/ตรี)

คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปทส. เชื่อมและประสาน
อ.ส.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ปทส. เชื่อมและประสาน
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
คบ. วิศวกรรมช่างโยธา
อ.ส.บ เทคโนโลยีอุตสาหการ
คบ. วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อม
ประกอบ
ว.ศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ
คบ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปวส. บัญชี
คบ. ภาษาไทย
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. การบัญชี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส. การตลาด
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส การบัญชี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.บ การจัดการทั่วไป
คบ. คณิตศาสตร์
ปวช. ช่างกลโรงงาน
ม.6
ม.3
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4

ปฏิบัติหน้าที่
บริหาร

สอนวิชา

สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป

คอมพิวเตอร์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
เทคนิคพื้นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ภาษาอังกฤษ
























