
6. ข้อมูลบุคลากร 

6.1 อัตราก าลัง ปี 2560       ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

        ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  มีบุคลากรทั้งสิ้น  82  คน 
 ก. ข้าราชการ       45  คน 
  1. ผู้บริหาร          4  คน 
  2. ข้าราชการครู     38  คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน         3  คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า      10  คน 
  1. ท าหน้าที่สอน        -   คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน    10  คน 
 ค. พนักงานราชการ          2  คน 
  1. ท าหน้าที่สอน         2  คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน        -  คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว      25 คน 
  1. ท าหน้าที่สอน          5 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน     20 คน 
 จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ        - คน 
 ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน     - คน 
 ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง        - คน 
  1. ข้าราชการ       - คน 
  2. ลูกจ้างประจ า       - คน 

 
 6.2 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  76  คน 

 ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน    รวม 
- ต่ ากว่า ม.6 - คน 8 คน                           8 คน 
- ปวช./ม.6 - คน 1 คน 1 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 2 คน 2 คน 
- ปริญญาตรี 45 คน 6 คน 51 คน 
- ปริญญาโท 13 คน 1 คน 14 คน 
- ปริญญาเอก - คน - คน - คน 

รวม 58 คน รวม              18 คน 76 คน 
 
 
 
 



 6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
 ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน    รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร 3 คน 1 คน                            4 คน 
-จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน 
-จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน - คน - คน 
-จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 2 คน 19 คน 21 คน 
จ้างด้วยเงินอื่นๆ - คน - คน - คน 

รวม 5 คน รวม              20 คน 25 คน 
 
 6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
  6.4.1 ข้าราชการ   รวม  49  คน  (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นายบพิตร วงศ์เจริญ 

 
  ผู้อ านวยการ 

2 นายนิศิษฐ์ เชี่ยวชาญ ปริญญาโท (คอ.ม.)   รองผู้อ านวยการ 
3 นายรัตศักดิ์ สมบัติ ปริญญาโท (กศ.ม.)   รองผู้อ านวยการ 
4 นายพิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี ปริญญาโท (คอ.ม.)   รองผู้อ านวยการ 
5 นายสัญญา ฉิมรักแก้ว ปริญญาโท (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ   
6 นายณรงค์ มูลทองน้อย ปริญญาตรี(กศ.บ.) คณิตศาสตร์   
7 นางวริพูล ทิพย์มณี ปริญญาตรี(ค.บ.) ภาษาไทย   
8 นายอนิรุธ สกุลคู ปริญญาตรี(กศ.บ.) คณิตศาสตร์   
9 นายสงบ มโนขันธ์ ปริญญาตรี(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ   
10 นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์ ปริญญาตรี(วท.บ.) วิทยาศาสตร์   
11 นางวงศ์จันทร์ รินรุด ปริญญาตรี(ค.บ.) สังคมศึกษา   
12 น.ส.วลัยลักษณ์ เดือนจันทร์ ปริญญาตรี(ค.บ.) คณิตศาสตร์   
13 นายนิวัตร แพงยา ปริญญาโท (วท.ม.) พืชศาสตร์   
14 นายบุญบรรจบ ชินติวงค์ ปริญญาตรี(ทษ.บ.) พืชศาสตร์ 

 15 นางศศิวรรณ กล้าวิจารณ์ ปริญญาโท (รป.ม.) พืชศาสตร์   
16 นางจารุณี ชินติวงค์ ปริญญาตรี(ทษ.บ.) พืชศาสตร์   
17 นางนวลฉวี   มัชฌิมา ปริญญาโท (วท.ม.) พืชศาสตร์   
18 นางอุไรวรรณ ถิระผลิกะ ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์   
19 นางอุไร เชี่ยวชาญ ปริญญาโท (กศ.ม) พืชศาสตร์   
20 นายวัยวุฒ ิ ชวนคิด ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์   
21 นางสาวสมฤดี คูหาทอง ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์  
22 นายสอ้าน พิพิธวงศารัตน์ ปริญญาโท (รป.ม.) สัตวศาสตร์   
23 นายสมบัติ แสงอรุณ ปริญญาโท (วท.ม.) สัตวศาสตร์   
24 นางดรุณี แพงวาปี ปริญญาตรี(ทษ.บ.) สัตวศาสตร์   



25 นายสิทธิชัย กุลวงษ์ ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์  
26 นายอรุณ สิงห์ศรี ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์   
27 น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์  
28 นายวิชาญ อิสิชัยกุล ปริญญาโท(วท.ม.) ประมง   
29 นางสุมาลี              มูลทองน้อย ปริญญาโท(วท.ม.) ประมง   
30 นายสุรศักดิ์ โนราช ปริญญาโท(วท.ม.) ประมง   
31 นางรัชดา หมอยาดี ปริญญาโท(M.SC.) ประมง   
32 นางสมทรง แสงอรุณ ปริญญาตรี(วท.บ.) ประมง   
33 นายธีระ แสงรัตน์ ปริญญาโท(M.SC.) ประมง   
34 นายอดิศักดิ์ สอนคุณแก้ว ปริญญาโท(วศ.ม.) ช่างกลเกษตร   
35 นายเสงี่ยม เรืองหน่าย ปริญญาตรี(วท.บ.) ช่างกลเกษตร   
36 นายสุริยา ดีสัตถา ปริญญาตรี(ปทส.) ช่างกลเกษตร   
37 นายสุฤทธิ์ คุณะวัฒนกุล ปริญญาตรี(ค.อ.บ.) ช่างกลเกษตร   
38 นายประธาน วรคันธ์ ปริญญาตรี(ปทส.) ช่างกลเกษตร   
39 นายณัฐพล สิงห์แม่ง ปริญญาโท(ศษ.ม.) ช่างกลเกษตร   
40 นางศิริวรรณ สอนคุณแก้ว ปริญญาโท(พบ.ม.) เศรษฐศาสตร์   
41 นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ปริญญาโท(บธ.ม.) บัญชี   
42 นางสายสุรีย์ คุ้มไพฑูรย์ ปริญญาตรี(บธ.บ.) บัญชี   
43 นางอริยา อรุณศิวกุล ปริญญาโท(ศษ.ม.) คอมพิวเตอร์   
44 นางสาววิภา นิลศิริ ปริญญาตรี(บธ.บ.) คอมพิวเตอร์   
45 นายชุมพร ตรียานุสรณ์ ปริญญาตรี(ทษ.บ.) อุตสาหกรรม   
46 นางรวิษฎา สรวมศิริ ปริญญาตรี(ทษ.บ.) อุตสาหกรรม   
47 นางสาวบุญญาพร รุ่งนาคินทร์     
48 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา    
49 นางณัชนันท์ ศรีทอง ปริญญาตรี(ค.บ.) สังคมศึกษา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

50 นางนฤมล ไชยสุรินทร์ ปริญญาตรี บริหาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
51 นางสาวพัชราภา อาษารักษ์ ปริญญาตรี บริหาร เจ้าพนักงานงานธุรการ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  6.4.2 ลูกจ้างประจ า    รวม 12 คน (ท าหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นางสังวาลย์ แก้วไชย  ปวส.    พนักงานธุรการ 
2 นางสมัย บันดิษฐสร  ปวส.    พนักงานธุรการ 
3 นางมารยาท วังคีรี  ปริญญาตรี    พนักงานธุรการ 
4 นายสมศักดิ์ มีสมรูป  ปวช.    พนักงานรักษาความปลอดภัย 
5 นายบุดศรี ลาลด  ป.4    พนักงานทั่วไป 
6 นายกิตติภัค อันทรบุตร  ปริญญาตรี    พนักงานธุรการ 
7 นายสังวาลย์ แข็งข้อ  ป.4    พนักงานทั่วไป 
8 นายค าปลิว   แน่นวงษ์  ม.3    พนักงานทั่วไป 
9 นายวีระพงษ์  สุขเกษม  ปริญญาตรี    พนักงานธุรการ 
10 นายสุริยัน  วิชัย  ปริญญาตรี    พนักงานขับรถยนต์ 
   

  
 

      
 
  6.4.3 พนักงานราชการ    รวม  2  คน (ท าหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นางสาวพนิดา จันทร์กอง ปริญญาตรี(บธ.บ.) คอมพิวเตอร์   
2 นายศุภชิต    กองเงิน ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์ 

  
  6.4.4 ลูกจ้างชั่วคราว    รวม 28 คน (ท าหน้าที่สอน  ธุรการ  ทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1 นางสาววิรากานต์ สุระอุดร ปริญญาตรี(ค.บ.) วิทยาศาสตร์   
2 นางอุรวี  ศรพรหม ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์   
3 นายเก่งกาจ  พรหมราช ปริญญาตรี(วท.บ.) 

  4 นางสถาพร    ภูมิโคก   ปริญญาตรี(ศศ.บ.)   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
5 นายชนาภัทร     ศรีก าพล  ปวส.   เจ้าพนักงานพัสดุ 
6 นางกังวาลย์   วิชัย ปวส.   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 



7 นายไฉน       จ าปาหอม ป.4  เจ้าหน้าที่ผลิตน้ าประปา 
8 นายสมทรง    กุลาดี ม.3   ยามรักษาการ 
9 นายทองใบ   จิตรจ าสี  ป.4   เจ้าหน้าที่ฟาร์มโคเนื้อ 
10 นายกองขัน   ขุลีดี  ม.6    พนักงานเครื่องจักรกลเกษตร 
11 นางรัศมี   ทีภูงา  ม.3    เจ้าหน้าที่งานฟาร์มพืชไร้ดิน 
12 นายถนอม   ส าราญเวช  ม.3    คนงานกิจการเกษตร 
13 นายพรชัย   ดวงเนตร ปริญญาตรี(บธ.บ.)   พนักงานขับรถยนต์ 
14 นายกฤษดา    จันทร์สีนวล  ป.6   คนงานกิจการเกษตร 
15 นายอัมพร   สุวรไตร   ป.4   เจ้าหน้าท่ีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
16 นายเชิดศักดิ์   ปุ้มไสว ปวส.   เจ้าหน้าที่ฟาร์มธุรกิจ 
17 นายอนุรักษ์    โพธิ์บาย ปวส.   เจ้าหน้าที่ฟาร์มธุรกิจ 
18 นายสมใจ อุค าพันธุ์ ม.3 

 
เจ้าหน้าที่ฟาร์มสุกร 

19 นางสาวมลิวัลย์ เชื้อกลางใหญ่ ปริญญาตรี(บธ.บ.) 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
20 นางสาวธัญชมน สาคร ปริญญาตรี(บธ.บ.) 

 
เจ้าหน้าที่โครงการ อศ.กช. 

21 นางพิศมัย พลช้าง ป.6 
 

คนงานกิจการเกษตร 
22 นายทวี วุฒิเสน ป.4 

 
เจ้าหน้าที่ฟาร์มพืชศาสตร์ 

23 นายทวี จิตรจ าสี ป.4 
 

คนงานกิจการเกษตร 
24 นางสาวนิรชา ไตรรินทร์ ม.6 

 
เจ้าหน้าที่ฟาร์มสัตว์ปีก 

            



 


