ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
คณะวิชา
1. ฝ่ายบริหาร
2. แผนกวิชาพื้นฐาน
3. แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
3.1 สาขางานพืชศาสตร์
3.2 สาขางานช่างกลเกษตร
3.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
3.4 สาขางานสัตวศาสตร์
4. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 สาขางานบัญชี
4.2 สาขางานคอมพิวเตอร์
5. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
6. ลูกจ้างชั่วคราว
7. ลูกจ้างประจา
รวม

ปฏิบัติ
ราชการ

ไปช่วย
ราชการ

มาช่วย
ราชการ

5
10

-

จานวน

-

ชาย
3
3

หญิง
2
4

รวม
5
10

-

-

2
4

3
1
3
2

5
1
3
6

4
4
1

-

-

1
4
-

3
1

4
4
1

15
19
71

-

-

8
12
36

7
7
35

15
19
71

5
1
3
6

-

ที่มา: งานบุคลากร
สรุปจานวนบุคลากรทางการศึกษา จานวน 71 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
7.

ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ครู
พนักงานราชการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน
ครูจ้างสอน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
1 คน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1 คน
4 คน
20 คน
8 คน

ชาย 1 คน หญิง - คน
ชาย 2 คน หญิง 2 คน
ชาย 7 คน หญิง 13 คน
ชาย 4 คน หญิง 4 คน
ชาย - คน
หญิง 1 คน
3 คน
ชาย 2 คน หญิง 1 คน
19 คน
ชาย 12 คน หญิง 7 คน
15 คน
ชาย 8 คน หญิง 7 คน
71 คน
รวม 36 คน รวม 35 คน

ทาเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายจานงค์ โกสุวินทร์
นายประดิษฐ์ หลักทอง
นายไววิทย์ ชัยถาวร
นายสอาด เพ็งอ้น
นายวณิชย์ อ่วมศรี
นางขนิษฐา โสภานนท์
นายสุภาพ มณีรัตน์

ระดับการศึกษา
กส.บ. (เกษตรศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศาสตร์)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
ทษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)

ปีที่ดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2520-2533
พ.ศ. 2533-2537
พ.ศ. 2537-2538
พ.ศ. 2538-2543
พ.ศ. 2543-2547
พ.ศ. 2547-2556
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายสุภาพ มณีรัตน์

2

นายธานินทร์ สังข์น้อย

3

นายอานาจ

ศรแก้ว

4

นางรุ่งนภา

เจือโร่ง

5

น.ส.ประไพรสาร รักษาบุญ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยชานาญ
การพิเศษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ชานาญการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
(วท.ม. เกษตรศาสตร์)
ปริญญาโท
( ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่ )
ปริญญาโท
(กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ปริญญาโท
(บริหารการศึกษา)
ปริญญาโท
(เทคโนโลยีสารสนเทศ )
(คณิตศาสตร์)

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนกวิชาพื้นฐาน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นางสุดคนึง

สังข์น้อย

ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน
ครูชานาญการพิเศษ

2

นางจงรักษ์

จริยานุสรณ์

3

นายปองพล

พูลสุข

4

นางศรีพรรณ

ต้นกวาว

5

นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย

ครูผู้ช่วย

6

นายเฉลิมพล

ภูสถาน

ครูผู้ช่วย

7

นายณัฐพงศ์

ศรีโพธ์

ครูผู้ช่วย

8

นางสีฟ้า

วุฒิ

ครูผู้ช่วย

9

นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม

พนักงานราชการ

10

นางสาวรูจีต้า กิริ
(Ms. Rujita Giri)

ครูจ้างสอนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ครู คศ.2
ครูชานาญการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
( ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ )
ปริญญาตรี
( คบ. สังคมศึกษา )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
( ปวส. เกษตรกรรม )
ปริญญาตรี
( คบ. บรรณารักษ์ศาสตร์ )
ปริญญาโท
(กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ปริญญาตรี
( วท.บ. การฝึกและการ
จัดการกีฬา
ปริญญตรี
(ศศ.บ. ภาษาไทย)
ปริญยาตรี
(คบ. คณิตศาสตร์และการ
วัดผลการศึกษา)
ปริญญาตรี
(วท.บ. เคมี)
วุฒิปริญญาตรี
Economics and
Environment Studie

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพลศึกษาเพชรบูรณ์

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร
-

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายสมยศ
เจริญศิลป์

2

นายพิทยา

3

น.ส.อุฑาทิพย์ ธนบูลย์กลู ศรี

ครูชานาญการพิเศษ

4

นายรณพีร์
สงขัย
ครูชานาญการพิเศษ
นางจิรประภา เจริญศิลป์
ครูชานาญการ

ครูชานาญการพิเศษ

5
6

น.ส.สุขสิริ

แย้มดี

อินจันทร์
แย้มดี

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ
หัวหน้าแผนกสัตวศาสตร์
ครูชานาญการพิเศษ

ครูชานาญการ
ครู คศ.1

7

นางรสสุคนธ์

ครูชานาญการ

8

ว่าที่ร้อยตรี กิตติทัต ไทย
สันเทียะ

ครูผู้ช่วย

9

นางสาววันทนีย์ สีทา

พนักงานราชการ

10

นายเอกศักดิ์ พิทักษ์เสาวภาพ

ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
( ทษ.บ. สัตวศาสตร์ )
ปริญญาโท
( วท.ม. คุรุศาสตร์เกษตร )
ปริญญาโท
( Ms. In aquaculture )
ปริญญาโท
(ศศ.ม.บริหารการศึกษา)
ปริญญาโท (วท.ม.)
วิทยาศาสตร์การประมง )
ปริญญาโท
(วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
ปริญญาตรี
( กศ.บ. คหกรรมศาสตร์)
ปริญญาตรี
(คบ.เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว์
ปริญญาตรี
(วท.บ.พัฒาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
ปริญญาตรี
(วท.บ. สัตวศาสตร์)

จบจากสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Central Luzon State
University
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒบางเขน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
ลาปาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนกวิชาพืชศาสตร์
ที่
1

ชื่อ – สกุล
น.ส. สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์

2

นางพันธ์ทวี

สหะรัตน์

นางสาวรพีพร

ทองยิ่ง

3

อยู่ยอด

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ
หัวหน้าสาขางานพืชศาสตร์
ครูชานาญการพิเศษ
ครู คศ.1

4

นางอรนุช

ครูชานาญการ

5

นายสมพร โพธิ์กาเนิด

ครูผู้ช่วย

6

นางนุชอนงค์ คงเทศ

ครูผู้ช่วย

6

น.ส.ศรัสนันทณ์ ศรีตะสังข์

ครูผู้ช่วย

8

นายสมชาติ หุ้นส่วน

ครูผู้ช่วย

9

นายไพทูรย์ นามสง่า

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
(วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ปริญญาโท
( วท.ม.คุรุศาสตร์เกษตร )
ปริญญาตรี
(คบ.สาขาเกษตรศาสตร์)
วิชาโท ชีววิทยา
ปริญญาโท (วท.ม.)
ส่งเสริมการเกษตร
ปริญญาตรี
(วท.บ. เกษตรศึกษา)
ปริญญาตรี
(วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร)
ปริญญาตรี
(วท.บ. พืชศาสตร์-พืชสวน)
ปริญญาตรี
(อศ.บ. เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร )
ปริญญาตรี
(วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร)

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูพระนคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลัยลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฎกาแพงเพชร

แผนกบริหารธุรกิจ
ที่
1

ชื่อ – สกุล
น.ส.สุทธิชา อิ่มเอิบสิน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
( บช.บ. บัญชี)

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยลุ่มน้าปิง

2

นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล

ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ
หัวหน้าสาขางานบัญชี
ครู คศ.1

ปริญญตรี
(บธ.บ.บัญชี)
ปริญญาโท
( NBA. บริหารธุรกิจบัณฑิต)
ปริญญาตรี
( บช.บ. บัญชี )
ปริญญาตรี (บธ.บ.)
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3

นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง

ครูผู้ช่วย

4

นางนุช

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

5

น.ส. จันทร์ทิพย์ ใจแสน

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

6

น.ส.อชิรญาณ์ ภาคสังข์

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

ปริญญาตรี (บธ.บ.)
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

7

นายธวัชชัย

คชาธาร

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

ปริญญาตรี (บธ.บ.)
( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

8

นายศิริศักดิ์

ทรัพย์มลู

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

ปริญญาตรี (บธ.บ.)
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

9

นายสุนทร

พลอยมี

พนักงานราชการ ตาแหน่งครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

สังข์น้อย

ครูพิเศษสอน

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปริญญาตรี
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

10

นายนพดล

กัลปนาไพร

ตาแหน่ง

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางพัชรินทร์

ตาแหน่ง

เกษรบัว

วุฒิการศึกษา

เจ้าพนักงานการเงินและ ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
บัญชี
( การจัดการทั่วไป )
ระดับชานาญงาน

จบจากสถาบัน
สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

ลูกจ้างประจา (จานวน 19 ราย)
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายสมคิด แสงกล้า
นางสาวจารุนันท์ พูนเกษม

ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานพิมพ์

3

นายสนอง

4
5
6

นางสมจิตต์
สีแซก
นายประมวล บุ่งหวาย
นายมานะ พูนเกษม

7
8

นายบุญเลิศ คาอินทร์
นายโกศล เจริญสิงห์

9
10
11
12

นางสินธ์ ประสพศรี
นายสุวิชัย พรหมภิมาน
นายเสงี่ยม ประสพศรี
นางกฤษณา ศรแก้ว

พนักงานขับรถ
งานเกษตรและก่อสร้าง
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานรับโทรศัพท์
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
กลาง
ผู้ดูแลหมวดสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทั่วไป
พนักงานพิมพ์

13

นายมณี

พนักงานขับรถยนต์

14

นางณราพรรณ

15
16
17
18
19

นายสาราญ
นายอาไภย์
นางนิทยา
นางอารีย์
นายปาน

ปานคล้าย

สีแซก
แช่มช้อย

เพชรรัตน์
พางเพราะ
บุญอาจ
พิมพ์ศรี
เนตรโสภา

พนักงานพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานพิมพ์
พนักงานทั่วไป
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

วุฒิการศึกษา

กลุ่มงาน
สนับสนุน
สนับสนุน

ระดับ
ส1
ส3

ช่าง

ช1

ป.4
ป.7
ปวช.

บริการพื้นฐาน
สนับสนุน
ช่าง

บ1
ส1
ช1

มศ.3
ป.7

บริการพื้นฐาน
ช่าง

บ1
ช1

ป.4
ปวช.
ป.4
ปริญญาตรี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

บริการพื้นฐาน
สนับสนุน
บริการพื้นฐาน
สนับสนุน

บ 2/
ส1
บ1
ส3

ปริญญาตรี
เอกพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ป.6
ป.4
ปวช.
ม.6
ป.6

สนับสนุน

ส1

สนับสนุน

ส2

สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
บริการพื้นฐาน
บริการพื้นฐาน

ส1
ส1
ส3
บ1
บ1

ป.4
ปริญญาตรี
โภชนาการชุมชน
ป.4

ลูกจ้างชั่วคราว
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
นางสาวธารารัตน์
พิมพ์ทอง
นางสุรัตน์ พูนเกษม
นางประคอง เนยคา
นายทิม รอดนิล
นางระหงษ์ ประสพศรี
นางเฉลย ปานคล้าย
นางสมพร บุ่งหวาย
นายจอม หวานอารมณ์
นายแถม เนตรโสภา
นายสนิท อบเชย
นายสมชาย กล่อมเมือง
นายสงกรานต์ บางแบ่ง
นายทองสุข ยาแก้ว
นายสุวรรณ อรรครินทร์
น.ส.เฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ. การบัญชี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ป.5
ป.4
ป.4
ม.3
ป.4
ม.3
ป.6
ป.4
ป.6
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ป.6
ป.6
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์

จาหนวน 15 ราย

ข้อมูล งานบุคลากร
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

