จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

ปฏิบัติหน้ำที่

ฝ่ำยบริหำร
๑.

นายชัชวิทย์ บุญดิเรก

ผู้อานวยการ

๒.

นายสถิต โลหะ

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการวิทยาลัย
คศ ๓ กศ.ม.การบริหารการศึกษา

๓.

รองฯฝ่ายวิชาการ
รองฯฝ่ายแผนงานฯ

๔.

นายประสงค์ ชูวิจิตร์

รองผู้อานวยการ

คศ ๓ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

รองฯฝ่ายพัฒนา

๕.

นายอะหมีด หีมมะหมัด

รองผู้อานวยการ

คศ ๒ กศ.ม.การบริหารการศึกษา

รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร

รวม
คิดเป็นร้อยละ

แผนกวิชำพืชศำสตร์
๖.

น.ส.สมถวิล วงมาเจริญสิน ครู

คศ ๒ วท.ม.พืชไร่

หัวหน้างานวิจัยฯ, หมวดงาน
พืชไร่

๗.

นางกอดิเย๊าะ ใจห้าว

ครู

คศ ๒ คอ.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

หมวดงานพืชผัก, หมวดงานไม้
ผลไม้ยืนต้น, พัสดุแผนกวิชา
พืชศาสตร์

๘.

นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ

ครู

คศ ๒ วท.ม.พัฒนาการเกษตร

ประจากิจการสหกรณ์, ฟาร์ม
ธุรกิจเห็ด, หมวดงานเพาะเห็ด

๙.

นางยุพดี ภู่ภูมิรัตน์

ครู

คศ ๒ วท.บ. พืชศาสตร์

๑๐. นางเสาด๊ะ สาเมาะ

ครู

คศ ๒ สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ประจาศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
พืชศาสตร์, ผักไร้ดิน, ลูกเสือ,
กองทุนกู้ยืมเพือ่ การศึกษา,
หมวดงานพืชผัก
หมวดงานพืชไร่

รูปภำพ

๑๑. นายปรีชา ทองมาก

ครู

คศ ๓ วท.บ.พืชศาสตร์

๑๓ นายสุพจน์ มณีโชติ

ครู

คศ ๒ ค.บ.เกษตรศึกษา

๑๔ นายสุพิศ เพ็ชราการ

ครู

๑๕ นายสุรินทร์ ขวัญเกื้อ

ครู

คศ ๒

ทษ.บ.พืชศาสตร์(พืชสวน
ประดับ)
คศ ๒ วท.บ.ปฐพีศาสตร์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชนประจา
โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ, เกษตร
ทฤษฎีใหม่, หมวดงานไม้ผลไม้
ยืนต้น
ประจากิจกรรมลูกเสือ, ดนตรี,
พัสดุแผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างานปกครอง, ประจา
ภูมิทัศน์, หมวดงานพืชสวน
หัประดั
วหน้บางานการเงิน,ประจา
ห้องปฏิบัติการดินปุ๋ย
รวม
ร้อยละ

แผนกวิชำธุรกิจเกษตร
๑๖ น.ส.ชุติมา เล็กบางพงศ์

ครู

-

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประจางานประชาสัมพันธ์, ครู
ที่ปรึกษา อกท., งานแนะแนว,
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
ห้องปฏิบัติการคอม ๑

๑๗ นางจาเนียร วงศ์ประ
ไพโรจน์

ครู

คศ ๓ บธ.บ.การจัดการทั่วไป

หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด, หมวดวิชาบัญชี

๑๘ นางจิราภร มลิวัลย์

ครู

คศ ๒ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๙ นางพยงค์ นวลได้ศรี

ครู

คศ ๒ ศ.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร

พัสดุแผนกวิชาธุรกิจเกษตร,
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
ห้องปฏิบัติการคอม ๒ ๓,
ประจางานกิจกรรม
ประจางานปกครอง

๒๐ นางสุกัญญา หมัดอาดัม

ครู

คศ ๒ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์,
ประจากิจการสหกรณ์, งาน
แนะแนวฯ, หมวดวิชาธุรกิจ,
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด

๒๑ นายศิริศักดิ์ ใจห้าว

ครู

คศ ๓ บธ.บ.การจัดการทั่วไป

๒๒ นายอาคม สุขเกื้อ

ครู

คศ ๒ ทษ.บ.บริหารธุรกิจเกษตร

หัวหน้าแผนกวิชา, งานปกครอง
, หมวดวิชาบัญชี,
ห้องปฏิบัติการคอม ๙๑๑
หัวหน้างานพัสดุ, งานปกครอง,
หมวดวิชาบัญชี, หมวดวิชา
ธุรกิจ
รวม
ร้อยละ

แผนกวิชำพื้นฐำน
๒๖ น.ส.รอฉีด๊ะ ปักสิน

ครู

-

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์)
คณิตศาสตร์

๒๗ น.ส.ธารทิพย์ อนุญาโต

ครู

-

ค.บ.ภาษาไทย

๒๘ นางกรรณิการ์ สุขเกื้อ

ครู

คศ ๒ กศ.ม.ภาษาไทย

หัวหน้าแผนกวิชาพืน้ ฐาน,
หมวดวิชาภาษา

๒๙ นางรัญญา เพ็งจันทร์

ครู

คศ ๒ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

๓๐ นายถาวร ศรีตังนันท์

ครู

คศ ๒ กศ.บ.ชีววิทยา

ประจาเอกสารการพิมพ์, ลูกเสือ,
พัสดุแผนกวิชาพืน้ ฐาน, หมวด
วิชาภาษา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ,
ประจาร้านค้าจาหน่ายผลผลิต,
ศูนย์การเรียนรู้นกเขาชวาเสียง,
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

๓๑ นางยุพดี กาญจนะ

ครู

คศ ๔ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

๓๒ นางวราพร สุวรรณกระจ่าง ครู

คศ ๓ วท.บ.เคมี

ประจางานวัดผลและ
ประเมินผล, หมวดวิชา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประจางานทะเบียน

หัวหน้างานทะเบียน,ประจา
งานวิจัยฯ, งานประกันคุณภาพฯ
ประจาสวัสดิการพยาบาล,
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
รวม
ร้อยละ

แผนกวิชำสัตวศำสตร์
๓๓ นางกันยา รัศมี

ครู

คศ ๒ วท.บ.สัตวบาล

หัวหน้างานกิจกรรมฯ, ประจา
ร้านค้าจาหน่ายผลผลิต, ศูนย์การ
เรียนรู้นกเขาชวาเสียง, ลูกเสือ

๓๔ นางญาณิศา ปุยชุมพล

ครู

คศ ๒ วท.บ.สัตวบาล

ประจาเกษตรทฤษฎีใหม่, พัสดุ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์, หมวด
งานสัตว์ปีก

๓๕ นายฉลอง ปุยชุมพล

ครู

คศ ๒ วท.ม.พัฒนาการเกษตร

หัวหน้างานแนะแนว, ประจา
งานประชาสัมพันธ์, หมวดงาน
สุกร, อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๓๖ นายเชฎฐ์กมล พันเยาว์

ครู

คศ ๒

ทษ.บ.สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)

ประจาเกษตรทฤษฎีใหม่,
หมวดงานสัตว์ปีก

๓๗ นายทรงพล จิระพันธุ์

ครู

คศ ๒

ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคนม)

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา, ประจางานปกครอง,
หมวดงานสุขาภิบาลโรคสัตว์,
หมวดงานโคเนือ้ และแปลงพืช
อาหารสัตว์

๓๘ นายธีระ สุวรรณพานิช

ครู

๓๙ นายนุกูล อินทมโน

ครู

๔๐ นายบัณฑิต ทิพย์เดช

ครู

คศ ๒ วท.ม.พัฒนาการเกษตร

ประจาโครงการอาหารกลางวัน

๔๑ นายปรีชา พรามณีโชติ

ครู

คศ ๒ วท.ม.สัตวบาล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ,
ประจาร้านค้าจาหน่ายผลผลิต,
ศูนย์การเรียนรู้นกเขาชวาเสียง,
หมวดงานโคเนือ้ และแปลงพืช
อาหารสัตว์,

คศ ๓ วท.ม.คุรุศาสตร์เกษตร

คศ ๒

ทษ.บ.สัตวศาสตร์(สัตว์ปีก)

หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ, ประจางานวิจัยฯ,
งานส่งเสริมผลิตผลฯ, หมวด
งานโคเนือ้ และแปลงพืชอาหาร
สัตว์
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์,
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ,
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน,
หัวหน้างานความร่วมมือ,
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม,
ศูนย์การเรียนรู้นกเขาชวาเสียง,
หมวดงานสุขาภิบาลโรคสัตว์

๔๒ นายเศียร ณ รังษี

ครู

คศ ๒ วท.บ.สัตวบาล

ประจาโครงการพระราชดาริ,
ต.ช.ด., อาหารกลางวัน, หมวด
งานสุกร

๔๓ นายสมโภช รัตติ

ครู

คศ ๒ วท.บ.สัตวบาล

ประจาร้านค้าจาหน่ายผลิตผล,
ฟาร์มสุกรขุน, เกษตรทฤษฎี
ใหม่, งานปกครอง, หมวดงาน
สุกร

๔๔ นายสุนันท์ เมืองทัง

ครู

๔๕ น.สพ.สุทธิศักดิ์ เวชสาร

ครู

๔๖ นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล ครู

คศ ๒

คศ ๑

ทษ.บ.สัตวศาสตร์(โคนม)

ประจาเกษตรทฤษฎีใหม่, นศท.
กีฬา, ลูกเสือ, หมวดงานโคเนือ้
และแปลงพืชอาหารสัตว์

สพ.บ.

ประจางานความร่วมมือ, คลินิก
สัตว์, ร้านค้าจาหน่ายผลผลิต,
ศูนย์การเรียนรู้นกเขาชวาเสียง,
เกษตรทฤษฎีใหม่, หมวดงาน
สุขาภิบาลโรคสัตว์

คศ ๒ สส.ม.(ส่งเสริมการเกษตรและ พัสดุและเลขานุการแผนกวิชา
สหกรณ์)
สัตวศาสตร์
รวม
ร้อยละ

แผนกวิชำประมง
๔๗ นางจันทิมา อุปถัมภ์

ครู

คศ ๒ วท.บ.วาริชศาสตร์

หัวหน้างานบุคลากร, หัวหน้า
งานวัดและประเมินผล, หมวด
งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า, หมวด

งานเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
๔๘ นายศราวุธ ลาภวงศ์

ครู

คศ ๒ ทษ.บ.สัตวศาสตร์(ประมงน้า
จืด)

หัวหน้าแผนกวิชาประมง,
ประจากิจกรรมลูกเสือ,หมวด
งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า, หมวด

งานเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
๔๙ นายเสถียน จันทะมณี

ครู

คศ ๒ วท.บ.วาริชศาสตร์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี, ประจางานปกครอง,
หมวดงานเพาะพันธุ์สตั ว์น้า

๕๐ นายราเมศ ชูสงิ ห์

ครู

คศ ๓ วท.ม.วิทยาศาสตร์การประมง ครูที่ปรึกษา อกท., ประจา
งานวิจัยฯ, งานปกครอง, งาน
โครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน, พัสดุแผนกวิชาประมง,
หมวดงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า,

หมวดงานเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม
๕๑ นางพรทิพย์ ฤทธิโชค

ครู

คศ ๓ วท.บ.วาริชศาสตร์

ประจางานบุคลากร
รวม
ร้อยละ

แผนกวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
๕๒ นางกนิษฐา สัมมุขา

ครู

คศ ๒ วท.ม.การจัดการธุรกิจเกษตร

ประจากิจการสหกรณ์, พัสดุ
งานโครงการพิเศษฯ, พัสดุ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร,
หมวดงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
สัตว์

๕๓ นางศรธนวรรณ์ จิระพันธุ์ ครู

คศ ๒ สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ประจาศูนย์ปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตร, งานปกครอง,
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

๕๔ นางพิมพ์วดี สุวรรณพงษี

ครู

คศ ๒ สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ประจาศูนย์ปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตร, หมวดงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์พืช

๕๕ นางเรณู ชนะผล

ครู

คศ ๒ ปทส.อุตสาหกรรมประมง

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหฯ,
หมวดงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สตั ว์
รวม
ร้อยละ

แผนกวิชำช่ำงกลเกษตร
๕๖ นายสิรศาสตร์ พรหมโลก ครู

คศ ๒ วท.บ.เกษตรศึกษา(เกษตรกล
วิธาน)

ประจางานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์, งานปกครอง,
หมวดวิชาแทรกเตอร์และ
เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

๕๗ นายวิรัตน์ ชัยภักดี

ครู

คศ ๒ วท.บ.เกษตรศึกษา(เกษตรกล
วิธาน)

หัวหน้างานอาคารสถานที่,
งานปกครอง, หมวดวิชาอาคาร
และสิ่งก่อสร้าง

๕๘ นายอมฤต สุชาตานนท์

ครู

คศ ๒ ค.บ.(การบริหารการศึกษา)

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร,
ประจางานปกครอง, โครงการ
Fix it center,

๕๙ นายบุญแสง เหมหีม

ครูผู้ช่วย

๖๐ นายสวาท จันทร์ซวิ

ครู

๖๑ นายสุธัน อินโท

ครู

๖๒ นายณัฐพงศ์ ดีนวนพะเนา ครู

นายรักชาติ ปานเพชร
๖๓ นายอรัญ แก้วเพ็ชร์

วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

-

คอ.บ.วิศกรรมเครื่องกล

พัสดุแผนกวิชาช่างกลเกษตร,
หมวดงานช่างยนต์

ปทส.เครื่องกล (เทคนิคยาน
ยนต์)

-

ครู

คศ.1

ครู

-

ประจากิจกรรม นศท. กีฬา,
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์, งาน
แนะแนว, งานสื่อการเรียนการ
สอน, หมวดงานช่างกล
โรงงานฟาร์ม
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,
(เทคโนโลยีเครื่องกล)
หมวดงานช่างยนต์
วท.บ.เกษตรศึกษา(เกษตรกล
วิธาน)
วท.บ.เกษตรศึกษา(เกษตรกล
วิธาน)

ประจานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,
หมวดงานช่างยนต์
รวม
ร้อยละ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๖๔ น.ส.สุดา อร่ามเรือง

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ชานาญ บธ.บ.การบัญชี
งาน

หัวหน้างานบัญชี

๖๕ นางกุณฑิกา บริเพ็ชร

เจ้าพนักงานธุรการ

ชานาญ ค.บ.สังคมศึกษา
งาน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

๖๖ น.ส.ศิรินภา เพ็ชร์เทพ

พนักงานทั่วไป
(ด้านการเงินและ
บัญชี)

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)

ประจางานการเงิน
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รวม

3

ร้อยละ

ลูกจ้ำงประจำ
๖๗ นางมัญฑิตา สุชาตานนท์

พนักงานธุรการ

ส.๒

วท.บ.

๖๘ น.ส.กัญญาภัค เจริญรูป

พนักงานพิมพ์

ส.๓

ค.บ.

๖๙ นางยุพาวรรณ จินดารัตน์ พนักงานพิมพ์

ส.๓

ศศ.บ.การจัดการชุมชน

ประจางานพัสดุ

๗๐ นายสมปอง จินดารัตน์

พนักงานขับรถยนต์

ส.๒

ป.๖

ประจางานพัสดุ

๗๑ นางเตือนใจ ขาวเรือง

บ.๑

ป.๔

ประจางานอาคารสถานที่

ช.๑

ป.๗

ประจาแผนกวิชาสัตวศาสตร์

๗๓ นายวิโรจน์ จันทร์แก้ว

พนักงานเกษตร
พืน้ ฐาน
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาด
เบา
ผู้ช่วยช่างไม้ขยาย

ช.๒

ป.๖

ประจางานอาคารสถานที่

๗๔ นายคารพ หนูวัน

แบบ
พนักงานบริการ

บ.๑

ม.ศ.๓

ประจางานอาคารสถานที่

๗๕ นายโสภณ ชุมแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

ส.๑

ป.๔

ประจางานพัสดุ

๗๖ นายนพดล สนหล๊ะ
๗๗ นางภัคราพร ขาวทอง

พนักงานบริการ
พนักงานพิมพ์

บ.๑
ส.๓

ป.๗
ปวส.

ประจางานอาคารสถานที่
ประจาฝ่ายแผนงานฯ

๗๘ นางสมจิตร ชัยภักดี

พนักงานพิมพ์

ส.๓

ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ประจางานการเงิน

๗๒ นายทวีป แป้นจันทร์

ประจางานบริหารทั่วไป

รวม
ร้อยละ

ลูกจ้ำงชั่วครำว
๗๙ น.ส.ดวงใจ เชื้อบุญ

พนักงานทั่วไป

-

ม.3

ประจาอาคาร

๘๐ นางอัญชลีพร ปินตา

พนักงานเกษตร
พืน้ ฐาน

-

ป.๖

ประจาแผนกวิชาพืชศาสตร์

๘๑ นายสมชาย ก่งเซ่ง

เจ้าพนักงานเกษตร

-

ทษ.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ประจาฟาร์มผักไร้ดิน
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๘๒ น.ส.เนตรจิรภัทร์ ร่มโพธิ์ชื่น พนักงานทั่วไป

-

๘๓ น.ส.สุพรรษา สุวรรณชาตรี เจ้าพนักงานธุรการ

-

ปวส.

ประจางานทะเบียน

๘๔ น.ส.กรรณิกา มีชู

-

ปวส.

ประจาห้องสมุด

-

ม.๓

ประจางานฟาร์ม

-

ปวส.

ประจาศูนย์การเรียนรู้

-

ป.๖

ประจางานฟาร์ม

-

วท.บ.ชีววิทยา

ประจางานห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
รวม

๘๕ นายปิยะพงษ์ ส่าหีม
๘๖ ว่าที่ ร.ต.จตุพงค์ อู่ธนกุล

๘๗ นายจารัส จันทรภาโส

เจ้าพนักงาน
ห้องสมุด
พนักงานเกษตร
พืน้ ฐาน
เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์

พนักงานเกษตร
พืน้ ฐาน
๘๘ น.ส.นูรอิสกันดาร์ เจะมะ นักวิชาการเกษตร

ประจาอาคารอุตสาหกรรม
เกษตร

ร้อยละ
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