
ขอมูลบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

 
  กรอบอัตรากําลัง ป 2562    ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน  2561 

ผูใหขอมูล  งานบุคลากร 
 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   มีบุคลากรจํานวนท้ังส้ิน   14  คน 
  

ก. ขาราชการ              82 .คน 
- ผูบริหาร             5 คน 
- ขาราชการครู            75  คน 
- ขาราชการพลเรือน          2 คน 

ข. ลูกจางประจํา                5 .คน 
- ทําหนาท่ีสอน          1 คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน         4 คน 

ค. พนักงานราชการ                4 .คน 
- ทําหนาท่ีสอน          4 คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน         -   คน 

ง. ลูกจางช่ัวคราว                55.คน 
- ทําหนาท่ีสอน          19 คน 
- ท่ัวไป/สนับสนุน         36 คน 

     
จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ     -        คน 
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอ่ืน    -        คน 

 
ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง                  คน 

- ขาราชการ           คน 

- ลูกจางประจํา          คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา       
  

ก. ครูผูสอน  
(ขาราชการครู/พนักงานราชการ/ครูจางสอน) 

 ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 

- ต่ํากวา ป.ตร ี - คน  22 คน 22 คน 
- ปริญญาตร ี 53 คน  13 คน 66 คน 
- ปริญญาโท 42 คน  - คน 42 คน 
- ปริญญาเอก 2 คน  - คน 2 คน 
        
 
 ขอมูลลูกจางช่ัวคราว  จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง 
      

ก. ครูผูสอน  ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม 
- จางดวยงบบุคลากร ........... คน  ............ คน ......... คน 
- จางดวยงบดําเนินงาน ........... คน  ............ คน ......... คน 
- จางดวยงบเงินอุดหนุน ........... คน  ............ คน ......... คน 
- จางดวยเงินรายได(บกศ.) .14..... คน  ...41.... คน ..55... คน 
- ปริญญาตรีโท ........... คน  ............ คน ......... คน 
- ปริญญาตรีเอก ........... คน  ............ คน ......... คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
 

1. ขาราชการ  รวม 77   คน    (ขาราชการครูและขาราชการพลเรือน) 
 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัตหินาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1 นายนิยม เอ่ียมสงคราม ปริญญาตรี ชางกอสราง - 
2 นายชัยชาญ ม่ันปาน ปริญญาตรี ชางกอสราง - 
3 นายชุมพล ตามพหัตถ์ิ ปริญญาโท ชางกอสราง - 
4 นางสาวสุพัตร ศรีพงษสุทธิ์ ปริญญาตรี ชางกอสราง หน.แผนก 
5 นายนเรศน แสนสุริวงศ ปริญญาตรี ชางกอสราง จนท.งานอาคารสถานท่ี 
6 นายยงยทุธ พรมบุตร ปริญญาเอก ชางยนต - 
7 นายวิศิษฐ นิยมธรรม ปริญญาโท ชางยนต - 
8 นายสุรศักดิ์ ลีลาชัย ปริญญาตรี ชางยนต - 
9 นายชัยพร คลายกมล ปริญญาโท ชางยนต - 
10 วาท่ี ร.ต.ไพศาล สิทธุพูล ปริญญาโท ชางยนต หน.งานทวิภาคี/ความรวมมือ 

11 นายคมสันต เงินอยู ปริญญาโท ชางยนต หน.งานปกครอง 
12 นายสมชาย สมัครเขตรการ ปริญญาโท ชางยนต จนท.งานความรวมมือ 
13 นายกิรัณ อาสุระ ปริญญาโท ชางยนต หน.แผนกฯ 
14 นายนาเรต พิมจันทร ปริญญาโท ชางยนต หน.งานยานยนต 
15 นายจิรโรจน วิเชียรเพริศ ปริญญาโท ชางยนต หน.งานวัดผลฯ 
16 นายวินัย จันทรคํา ปริญญาตรี ชางยนต จนท.งานทวิภาคี 
17 นายอุทิศ นิลโคตร ปริญญาตรี ชางยนต จนท.งานความรววมือ 
18 นายฒนิจ ดวงอํ่า ปริญญาโท ชางยนต - 
19 นายปรีชา นิลสนธ ิ ปริญญาโท ชางเทคนิคพ้ืนฐาน - 
20 นายจิระวัฒน แฉงกอง ปริญญาตรี ชางเทคนิคพ้ืนฐาน หน.งานกิจกรรม 
21 นางรชันี ขันอาสา ปริญญาตรี ชางเทคนิคพ้ืนฐาน หน.แผนก 
22 นายเดนศิริ กาสีวงค ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ หน.งานอาคารสถานท่ี 
23 นายชัยวุฒ ขันอาสา ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ หน.แผนก 
24 นายเพทาย บัวงาม ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ - 
25 นายสมศักดิ์ สุวรรณหงส ปริญญาโท ชางเชื่อมโลหะ - 
26 นายชุติพนธ มะฤทธิ ์ ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ หน.งานบุคลากร 
27 นายบุญธรรม อําพาศ ปริญญาโท ชางไฟฟากําลัง หน.งานพัสด ุ
28 นายมงคล อุงจิตตตระกูล ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง - 
29 นายปรัชญา เยาวลักษณ ปริญญาโท ชางไฟฟากําลัง - 
30 นายชุมพล สุระดม ปริญญาโท ชางไฟฟากําลัง หน.แผนก 
31 นายวสุศักดิ์ ชุรินทร ปริญญาโท ชางไฟฟากําลัง หน.งานโครงการพิเศษ 
32 นายอัศวิน คะสุดใจ ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง จนท.งานโครงการพิเศษ 
33 นายศราวุธ เถาะรอด ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง - 



ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

34 นายจิรายุ ศีติสาร ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง จนท.งานกิจกรรมฯ 
35 นางสาววรารัตน ธูปชัย ปริญญาโท ชางไฟฟากําลัง - 
36 นายสมเกียรติ พัสสร ปริญญาตรี ชางอิเล็กทรอนิกส หน.แผนก 
37 นางรัตนา ลีลาชัย ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส หน.งานทะเบียน 
38 นางอุมาทิพย เสือสละ ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส หน.งานการคาฯ 
39 นายธวัช พรมมาศ ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส - 
40 นายนเรศ หมวกทองคํา ปริญญาตรี ชางอิเล็กทรอนิกส - 
41 นายเอกรินทร มาวงษา ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส หน.งานหลักสูตรฯ 
42 นางสาวสุทิน นกพุม ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส จนท.งานการคาฯ 
43 นายฉัตรชัย โกสุม ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส หน.งานศูนยขอมูล 
44 วาท่ีร.ต.เกชา อยูแกว ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส จนท.งานสื่อฯ  
45 นายพรชัย ทองฤทธิ์ ปริญญาโท ชางกลโรงงาน - 
46 นายนิรันดร พินิจจันทร ปริญญาโท ชางกลโรงงาน หน.แผนก 
47 นายภรภัทร ธรรมไชย ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน - 
48 นางสาววิลัยวัลย ชินสิทธิ ์ ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน จนท.งานครท่ีูปรึกษา 
49 นายชนัญดร มีมุข ปริญญาโท ชางกลโรงงาน จนท.งานครท่ีูปรึกษา 
50 น.ส.จุฑารัตน เทพรัตน ปริญญาเอก การบัญชี หน.แผนก/หน.งานวิจัยฯ 
51 น.ส.เบญจวรรณ เหมราช ปริญญาตรี การบัญชี หน.งานบัญช ี
52 นางปรีดา ภาชนะปรีดา ปริญญาตรี การบัญชี - 
53 นางสมคิด สิทธิเขตรกรณ ปริญญาตรี การบัญชี - 
54 นางสุกฤตา พิมพจันทร ปริญญาโท การบัญชี หน.งานการเงิน 
55 นางปรัชนี กังพิศดาร ปริญญาตรี การตลาด หน.แผนก 
56 นายสมชาต ิ กอบกิจกุล ปริญญาโท การตลาด - 
57 นางสมหวัง อําพาศ ปริญญาโท การเลขานุการ หน.แผนก 
58 นางสุกัญญา สุธัมมะ ปริญญาโท การเลขานุการ จนท.งานการคาฯ 
59 นายภูวเดช นานาวัน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หน.แผนก 
60 นางจิรา ผายะวัฒน ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ จนท.งานวัดผลฯ 
61 น.ส.พรรณสิริ ธัญญผล ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ หน.งานประชาสัมพันธ 
62 น.ส.อรรถพร มากสุริวงษ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หน.งานบริหารงานท่ัวไป 
63 นายไพบูลย สมนึก ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ หน.งานสื่อการเรียนฯ 
64 นายธาตร ี แข็งกสิกรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ หน.งานวางแผนฯ 
65 นางสาวจุไรวรรณ ศรีอาจ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ หน.งานแนะแนว 
66 นายสรณัฐ พรมมา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ - 
67 นางปยวรรณ รื่นรมย ปริญญาโท สามัญสัมพันธ - 
68 นางวาสนา สิทธิแกว ปริญญาโท สามัญสัมพันธ หน.งานสวัสดิการฯ 
69 นายธานีวัฒน บุญโต ปริญญาโท สามัญสัมพันธ หน.แผนก 



ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฎิบัติหนาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

70 นางออมใจ ทองยศ ปริญญาโท สามัญสัมพันธ - 
71 นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ จนท.งานกิจกรรม 
72 นายทศพล พรมทาว ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ จนท.งานโครงการพิเศษ 
73 นางวิชชายาน ี วิชชาชัย ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ หน.งานครูท่ีปรึกษา 
74 นายอนุพงษ  คําระภึ ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ จนท.ศูนยขอมูลฯ (V-Cop) 

75 นางสาวจุฑามาศ กระแหน ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ หน.งานประกันฯ 
76 นางสาวมณฑา รมพุฒตาล ปริญญาตรี - จนท.ธุรการงานพัสดุ 
77 นางศันสนีย เหมพิจิตร ปริญญาตรี - จนท.ธุรการงานบุคลากร 

 
 

2. ลูกจางประจํา  รวม 5 คน    (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฎิบัติหนาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1 นายคม ภูยงยุทธ ต่ํากวา ป.ตร ี - ครูสอนภาษาจีน 
2 นางสุรีย โกสุมา ปริญญาตรี - พนักงานพิมพ ส.3 
3 นายมงคล แกวธัญกิจ ต่ํากวา ป.ตร ี - ชางไม 
4 นายวิชัย เจนทัน ต่ํากวา ป.ตร ี - พนักงานพัสดุ 
5 นายอํานาจ วงษธัญกิจ ต่ํากวา ป.ตร ี - ยาม 

 
3. พนักงานราชการ  รวม 4 คน    (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฎิบัติหนาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1 นายไพรชั กังพิสดาร ปริญญาตรี ชางเทคนิคพ้ืนฐาน - 
2 นายธนพร บุญเทว ี ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง - 
3 นายกมล รักกสิกรรณ ปริญญาโท ชางอิเล็กทรอนิกส ดูแลระบบอิเตอรเน็ต 
4 นางสาวภิญญาพัชรณ ดีวัน ปริญญาโท คอมพิวเตอรธุรกิจ จนท.สนง.อาชีวศึกษาจังหวัด 

 
4. ลูกจางช่ัวคราว  รวม 55 คน    (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

1 นางสาวปวีณฉัตร เจริญรัตน ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง - 
2 นายวชิระ แกวเกษการณ ปริญญาตรี ชางไฟฟากําลัง  
3 นายธีรศักดิ์ จิตเนาวรัตน ปริยญาตร ี ชางไฟฟากําลัง  
4 นายยุทธนง พรมบุตร ปริญญาตรี ชางยนต - 
5 นายไชยา การินทร ปริญญาตรี ชางยนต - 



ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

6 นายประสิทธิ์พร เณรพ่ึง ปริญญาตรี ชางยนต - 
7 นายศุภชัย ปานขวัญ ปริญญาตรี ชางยนต - 
8 นายกิติพันธ เหลารอด ปริญญาตรี ชางยนต - 
9 นางสาวกัลยาณี ก่ิงโคกกรวด ปริญญาตรี ชางยนต - 
10 นางสาวฉัตรนภา กลิ่นสังข ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ - 
11 นางสาวรชกร อินทรพรโสภิต ปริญญาตรี สามัญสัมพันธ - 
12 นายวัฒนากร บินชัย ปริญญาตรี ชางอิเล็กทรอนิกส - 
13 นายคมณวัฒน สิริอัมพรธนกุล ปริญญาตรี ชางอิเล็กทรอนิกส - 
14 นายมิตรชัย สุทธิ์ศักดิ์ ปริญญาตรี ชางอิเล็กทรอนิกส - 
15 นายนนทพัทธ เสริมสุขตอ ปริญญาโท ชางกลโรงงาน จนท.งานวิจัยฯ 
16 นายมณฑล นาคสุข ปริญญาตรี ชางกลโรงงาน - 
17 นายอดิศร มณีรอด ปริญญาตรี ชางกลโรรงาน - 
18 นายวรานนท ปจฉิม ปริญญาตรี ชางเชื่อมโลหะ - 
19 นางสาวมุกรินทร ชุมจีน ปริญญาตรี การตลาด - 
20 นางลําเพย หลายเจริญ ปริญญาตรี - จนท.งานเอกสารการพิมพ 

21 นางสาวณัฐิกานติ์ พานิช ปริญญาตรี - จนท.งานหองสมุด 
22 นางพนิดา เงินอยู ปริญญาตรี - จนท.งานแนะแนว 
23 นางสุมาล ี หัตถกร ปริญญาตรี - จนท.งานปกครอง 
24 นางวิลาสิน ี อยูดี ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานวางแผนฯ 
25 นายปยะ กุดแยง ปริญญาตรี - จนท.งานโครงการพิเศษ 
26 นางเปรมวดี บุญมา ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานกิจกรรม 
27 นางสาวจันทิมา มูลสาร ปริญญาตรี - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 
28 นางสาวทัศดา สืบชางศิลป ปริญญาตรี - จนท.งานทวิภาคี 

29 นางสาวชลธิชา เอมสรรค ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานการเงิน 
30 นางสาวสุรัต ิ โนวิชัย ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานพัสดุ 
31 นางสาวรัตนา จันทรไพโรจน ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานพัสดุ 
32 นางสาวเสาวนีย มโนนอม ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานหลักสูตร 
33 นางสาวน้ําทิพย ศิริโยธา ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานสวัสดิการ 
34 นางสาวสุพรรษา ระยาชมภ ู ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.วัดผลฯ 
35 นายบุญช ู สงวนศักดิ์ ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.หองอินเตอรเน็ต 
36 นางสาวสาวิตร ี ดวงทวม ปริญญาตรี - จนท.งานวิจัยฯ/งานประกันฯ 

37 นายกําธร สถิตยพงษ ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.ส่ือฯ/งานประชาสัมพันธ 

38 นางสาวยุพา เชื้อชวด ปริญญาตรี - จนท.งานบัญชี 
39 นางสาวจริยาภรณ ฉวีชาต ิ ป.ตร ี - จนท.งานทะเบียน 
40 นางสาวรวีวรรณ กุลพันธ ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานการเงิน 
41 นางสาวรจนา พงษสุข ต่ํากวา ป.ตร ี - จนท.งานทะเบียน 



 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัตหินาท่ี 
(เอก/โท/ตรี/...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

42 นางรพีพร คะสุดใจ ปริญญาตรี - จนท.งานการเงิน 
43 นางสุนทร มิคะมาศ ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
44 นายสมควร สะอาด ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
45 นายสมพงษ จันทรพงษ ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
46 นายอุทัย มนัสตรง ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
47 นางสาวชลธิชา ริยะขัน ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
48 นายอํานาจ จันทรที ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
49 นางณฐมน นุมโต ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
50 นางจิดาภา นาคพูล ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
51 นางสาวสุณีย พุทธรักษ ตํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
52 นางสาวสมจิตต แมนศร ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
53 นายวิโรจน กระจาง ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
54 นายไฉน ศรีพงษสุทธิ์ ต่ํากวา ป.ตร ี - นักการภารโรง 
55 นายวัง ฤกษดี ต่ํากวา ป.ตร ี - พนักงานขับรถ 

 


