6.1 อัตรากาลัง ปี 2558
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
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. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ผู้ให้ข้อมูล งานทะเบียน
มีบุคลากรทั้งสิ้น

- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

คน

5 คน
37 คน
3 คน
14 คน
คน
14 คน
10 คน
8 คน
2 คน
14 คน
คน
14 คน
1 คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

83
45 คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
……………… คน
……………… คน
……………… คน
35
คน
12
คน
1
คน
รวม
48
คน
6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
……………… คน
……………… คน
……………… คน
……………… คน
……………… คน
รวม
คน

คน
คน
คน
คน
คน

คน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
………………
25
1
5
………………
………………

คน
คน
คน
คน
คน
คน
31 คน

………………
………………
14
………………
………………

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

รวม
………………
………………
………………
………………
………………
………………

รวม
………………
………………
………………
………………
………………

Jin

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
รวม .................... คน
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
1.นายประสิทธิ์ ศศิภทั รกุล
ป.ตรี
2.นางสุทธรา เตือนธรรมรักษ์
ป.ตรี
3.นางพันธ์ศิริ สมจิตต์
ป.ตรี
4.น.ส.เรณู เชี่ยวชาญ
ป.ตรี
5.นายจีรพัฒน์ ทองเอก
ป.ตรี
6.นางอรอน นวลอินทร์
ป.ตรี
7.นางจารุวรรณ ก้อนเจริญ
ป.ตรี
8.นส.วาริยา ฮูเซ็น
ป.ตรี
9. นายธงชัย ไชยวงค์กาญจน์
ป.ตรี
10.นายบัณฑูรย์ สมจิตต์
ป.ตรี
11.นายสุทนิ กาบังกาย
ป.ตรี
12.นายประพันธ์ ใสสะอาด
ป.ตรี
13.นางอนงค์ศรี พิมพสุต
ป.ตรี
14.นางอมรศรี เรืองสกุล
ป.ตรี
15.นายกฤษฏา อารีประเสริฐสุข
ป.ตรี
16.นายไพฑูรย์ จันทรนิมิตร
ป.โท
17.นางวราภรณ์ สมอินทร์
ป.ตรี
18.นางคันธนันณ ดีอุต
ป.ตรี
19.นายสฤษดิ์ สมอินทร์
ป.ตรี
20.นายไพบูรณ์ วิเศษอุด
ป.ตรี
21.นายโสภณ กิติ
ป.ตรี
22.นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม่
ป.ตรี
23.นายวีรศักดิ์ ตาทุม
ป.ตรี
24.นายสันติสุข มงคล
ป.ตรี
25.นางจิตติมา จองเมทา
ป.โท
26.นส.วนิดา แดนโพธิ์
ป.โท
27.นางลัชนา ศศิภทั รกุล
ป.โท
28.นายดารงศักดิ์ พิมพสุต
ป.โท
29.นางศิวพร บุญคล้าย
ป.ตรี
30.นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
ป.ตรี
31.นางเสาวคนธ์ บุญญประภา
ป.ตรี
32.นายจีรกฤตย์ จิรรัตนภาคย์
ป.ตรี
33.นายดิษฐ์ ชั่งหิน
ป.โท
6.3.1. ข้าราชการ

6.3.2. ลูกจ้าประจา

รวม
ชื่อ - สกุล

1.นางระเบียบ จันทร์ภทั รานุกุล
2.นายธนพล จันทร์ภทั รานุกุล
3.นายบุญธรรม แก่นแก้ว
4.นายคงการณ์ แก้วสุทธิ
5.นายสมชาย โพธิส์ อน
6.นายกิตติพงษ์ ท้าวพันวงค์
7.นายรัศมี จากน่าน
8.นางสมจิตร อินจันทร์
9.นางเครือวัลย์ สาเนียง
10.นายจักรพันธ์ รัตนะพฤกษ์
11.นส.พิศมัย อินทนนท์
12.นายจรูญ ธรรมสอน
13.นางชนิกานต์ จันดาวรรณ
14.นายชวชาด เทียนชัยวิจิตร

14

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ปวส.
มศ.3
มศ..3
ปวช
ปวช
ปวช
ป.4
ป.4
ปวช
มศ.3
ป.ตรี
ป.4
ป.ตรี
ม.3

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ปฏิบัตหิ น้าที่
สอนวิชา
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
เพศวิถีศึกษา
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
คณิตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตรเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
การป้องกันกาจัดศัตรูพืชเบื้องต้น
การผลิตพืชสมุนไพร
การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การผลิตพืชผัก
การจัดการสถานเพาะชา
การเพาะปลูกพืชไร่
ฮาร์ดแวร์และยูทลิ ิตี้เบี้ยงต้น
การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
จริยธรรมในงานคอมพิวเตอร์
การผลิตอาหารสัตว์
การผลิตสุกร
ฟาร์มแทรคเตอร์ 2
ความแข็งแรงของวัสดุ
ไฟฟ้าในฟาร์ม
เกษตรชลประทาน
กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตร
หลักการส่งเสริมการเกษตร
ทักษะวิชาชีพเกษตร
ผลิตภัณฑ์สัตว์
ทักษะวิชาชีพเกษตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
พืชสวนประดับ

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
ปฏิบัตหิ น้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

Jin

6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล

รวม

10

1.นส.เรณู เชี่ยวชาญ
2.นส.ทิพกฤตา อินไชย
3.นส.สาวิตรี พาดี
4.นส.กมลรัตน์ ดีชุมแสง
5.นายอัญเทพ สอนสอาด
6.นายสนิท คาอู
7.นส.เขมจิรา ทองประไพ
8.นางสุอารี สมจิตร
9.นางณัฐพา สร้างตระกูล
10.นางวริษฐา พรหมเมศ

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1.นส.ชฎาพร ชุมภูหมุด
2.นางลาไย โพธิส์ อน
3.นางนวลจันทร์ อินจันทร์
4.นายพายุ คาเต่ย
5.นางนภาภรณ์ มูดยะ
6.นส.จุฑาลักษณ์ ไชยวัง
7.นายสุรชัย มิวันเปี้ย
8.นางสุวรรณา เสนาะพล
9.นายนิวาท บุตรน้อย
10.นางกัญชพร เอ้ยวัน
11.นส.สุกัญญา รูปขา
12.นายวัรัตน์ จันจัด
13.นายณัชพล ม้าอิ่น
14.นายดารากร พริบไหว

รวม

14

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

คน
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ปวช.
ปวช.
ปวส.
มศ.3
ป.ตรี
ม.3
ป.6
ม.3
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวช.
ม.6

(ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ปฏิบัตหิ น้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

คณิตศาสตร์
ชีววิทยาประยุกต์
สถิติประยุกต์
การผลิตพืชผัก
พืชศาสตร์
โครงการเลี้ยงสัตว์ปกี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

ปฏิบัตหิ น้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

Jin

