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การนักเรียน นักศึกษา

คณะผู้จัดทา
นายธานินทร์ สังข์น้อย รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสายรุ้ง มีชื่อ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายธวัชชัย คชาธาร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอมร สมชื่อ ประจางานวางแผนและงบประมาณ

คานา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ตามแนวทางการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545

– 2559) และ

แผนปฏิบตั ิราชการ (พ.ศ. 2551 – 2554) กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กบั ประชาชนอย่างกว้างขวางได้คุณภาพมาตรฐาน โดยนายุทธศาตร์ และเป้ าหมายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาเป็ นกรอบการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ วิทยาลัยฯ ได้จดั สรร
งบประมาณครอบคลุมภารกิจอย่างคุม้ ค่า เพื่อนาไปสู่ คุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุก
ฝ่ าย โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นด้านการเรี ยน การสอน สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสานกับการปลูกจิตสานึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยึดหลักประชาธิ ปไตย คุณธรรม
นาความรู ้ อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยอันดีงาม ส่ งเสริ มการต่อต้านยาเสพติด และสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั ประชาชนได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สนับสนุนการผลิต การพัฒนากาลังคน การสร้างเครื อข่ายกับทุกภาค
ส่ วน ซึ่ งกาหนดเป็ นแผนงานและกิจกรรมที่ดาเนินการทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ เพื่อให้สังคมอุดมปั ญญา
นาพาสู่ ประเทศไทยเข้มแข็ง
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ ขอบขอบคุณผูอ้ านวยการ ขนิษฐา โสภานนท์ คณะผูบ้ ริ หาร คณะ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2554 ของวิทยาลัยฯ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนปฏิบตั ิการเล่มนี้ จะเป็ นคู่มือสาคัญยิง่ ในการปฏิบตั ิภารกิจ
ของวิทยาลัยไปสู่ เป้ าหมายต่อไป
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ได้ ดาเนินการในการผลิตและพัฒนากาลังคน เพื่อ

สนองตอบความต้ องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2553 ได้ สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั การ
อาชีวศึกษา เพื่อสร้ างความนิยมในการเรี ยนวิชาชีพให้ กบั สังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรี ยน ใน
ขณะเดียวกัน ได้ ใช้ กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆ เพื่อให้ สงั คมได้ รับรู้ถึง
ศักยภาพของผู้เรี ยนอาชีวศึกษา และเป็ นการสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยนทังในด้
้ านการฝึ กงานวิชาชีพ
และปลูกฝั งสานึกการบริการสังคม นอกจากนี ้ได้ เน้ นเครื อข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ เข้ ามาร่วม
รับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ ้น ผลการดาเนินการดังกล่าวในปี 2553
ช่วยทาให้ อาชีวศึกษาเป็ นที่ร้ ูจกั กับสังคมมากขึ ้น และกลุม่ เป้าหมายต่างต้ องการเข้ าสูร่ ะบบอาชีวศึกษา
ดังนัน้ ในปี 2554 นี ้ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้ องการที่จะพัฒนาด้ านคุณภาพให้
เพิ่มขึ ้น ควบคูไ่ ปกับปริมาณผู้เรี ยน และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษา สาหรับผู้เรี ยนที่เป็ นผู้มีงาน
ทาแล้ ว ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และผู้ที่กาลังหางานทาให้ มากขึ ้น และให้ ความสาคัญกับการค้ นหา
พัฒนา เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสร้ างและพัฒนาอาชีพให้ เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงได้
กาหนดแผนปฏิบตั ริ าชการในปี งบประมาณ 2554 ไว้ ดงั นี ้
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นองค์กรหลักที่มงุ่ มัน่ ผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน สอดคล้ องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
พันธกิจ
 จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้ มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาพ
 วิจยั สร้ างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
ในการผลักดันให้ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนัน้ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ กาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชี พให้ มีคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม
วิชาชีพโดยคานึงถึงคุณธรรมและความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ จะเน้ นการผลิตกาลังคนให้ มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน มีเส้ นทางอาชีพที่ชดั เจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนให้
มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้ างทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ และสร้ าง
ค่านิยมที่ดีตอ่ การอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ ผ้ สู าเร็จอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน มีงานทาและดารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธ์หลักคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรี ยน
สร้ างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน มีความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
สร้ างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้ วยการบริการสังคม
ส่งเสริมให้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ ในการเรี ยนการสอน เสริมสร้ างทักษะการ
เป็ นผู้ประกอบการ
9. สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ การอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : สร้ างเครือข่ ายและส่ งเสริมความร่ วมมือ
การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ ตรงตามความต้ องการของประเทศ ต้ องได้ รับร่วมมือกับองค์กรที่
ต้ องการใช้ กาลังคน ตังแต่
้ ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาทังในและต่
้
างประเทศ นาไปสูก่ ารกาหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนในการผลิตกกาลังคนได้ ตรงกับความต้ องการภาคการผลิตและความต้ องการของผู้ใช้ โดยมี
เป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานและท้ องถิ่น และมี
กลยุทธ์ คือ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพทังในและ
้
ต่างประเทศ
2. สร้ างความเข้ มแข็งในการสร้ างเครื อข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม
วิชาชีพ
3. พัฒนาฐานข้ อมูลความร่วมมือ
4. พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา
เอกชน สถานประกอบการและเครื อข่าย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่สดุ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซี่งเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ น
เลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ ระบุถึงการจัดตังสถาบั
้
นการอาชีวศึกษา ซึง่ ต้ องมีการพัฒนา
ระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคูไ่ ปด้ วย อีกทังจากการประกาศใช้
้
กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ ต้องสร้ างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ดังนันเพื
้ ่อให้ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ กาหนดกล
ยุทธ์ไว้ ดงั นี ้
1. จัดและพัฒนาโครงสร้ างการบริหารงานให้ เป็ นไปตามก.ม.การอาชีวศึกษาและ ก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
4. กระจายอานาจการบริหารจัดการสูส่ ถานศึกษาและสถาบัน
5. ผลักดันการจัดตังสถาบั
้
นการอาชีวศึกษา
6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้ มีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้ บริการ
9. เสริมสร้ างสวัสดิการและขวัญกาลังใจ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต

มุง่ เน้ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้ าถึงการศึกษา
ด้ านวิชาชีพที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทังการศึ
้
กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และกลุม่ เป้าหมายทังเด็
้ ก
เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สงู อายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้ อยโอกาส คนพิการ ผู้หา่ งไกลทุรกันดารและชน
กลุม่ น้ อย มีกลยุทธ์ดงั นี ้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ ด้ วยรูปแบบที่หลากหลายทังใน
้
ระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ ประชาชนในการสร้ างงานสร้ างรายได้
3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส คนพิการ ผู้สงู อายุ
4. ส่งเสริมให้ มีการสร้ างรายได้ ระหว่างเรี ยน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้ างเสริมความมั่นคงของรัฐ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้ เป็ นกลไกเสริมสร้ างความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย บนพื ้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็ นอัตลักษณ์ของแต่ละพื ้นที่ มีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้ านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรี ยมความพร้ อม
รองรับการเปิ ดเสรี การค้ าในอนาคต โดยหวังผลให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค
โดยเฉพาะสาขาที่มีศกั ยภาพและความพร้ อม ประกอบไปด้ วยกลยุทธ์ ดังนี ้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพในพื ้นที่ชายแดน และเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดาริ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดี

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยี

เพื่อให้ การอาชีวศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ตังแต่
้ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ เอื ้อ
ต่อการเรี ยนรู้ การสร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจยั กับกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง มีกลยุทธ์ ดังนี ้
1. ส่งเสริมพัฒนาการวิจยั สร้ างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจยั เชิงนโยบาย การวิจยั เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของสถานประกอบการ
2. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ พฒ
ั นาคุณภาพการบริหารจัดการและ
การเรี ยนการสอน
3. ส่งเสริมให้ นาความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้ พฒ
ั นาอาชีพ จดสิทธิบตั ร และ
พัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครื อข่ายงานวิจยั และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทังในประเทศ
้
และระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัตริ าชการ ปี งบประมาณ 2554
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรมุง่ มัน่ จัด

การ ศึกษาด้ านอาชีวศึกษาเกษตร

เพื่อผลิตกาลังคนด้ านวิชาชีพ พัฒนางานวิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน และคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบุคลากรด้ านวิชาชีพให้ มีคณ
ุ ภาพ
วิจยั และนาเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางทักษะวิชาชีพ
เสริมสร้ างและพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ผู้สาเร็จการศึกษาคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ นและเป็ นผู้ประกอบการได้
เพิ่มจานวนนักศึกษา

เป้าประสงค์
1. ผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น
3. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะวิชาชีพตามความต้องการ
4. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในงานอาชีพ
5. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมนาความรู ้ สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
6. เพิ่มจานวนผูเ้ ข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
7. ผูส้ าเร็ จการศึกษาคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและเป็ นผูป้ ระกอบการได้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร เป็ นสถานศึกษามุง่ เน้ นการผลิต และพัฒนากาลังคน
สอนงตอบความต้ องการของความต้ องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการส่งเสริมองค์
ความรู้ เพิ่มศักยภาพด้ านวิชาชีพให้ กบั ชุมชน สร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ กบั นักเรี ยน นักศึกษา
และประชาชน ตลอดจนสร้ างเครื อข่ายทวิภาคีกบั หน่วยงานต่างๆ สอดคล้ องกับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี งบประมาณ 255 4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ตระหนักถึงคุณค่าของการ
พัฒนาผู้เรี ยนโดยเน้ นด้ านการฝึ กปฏิบตั อิ ย่างครบวงจร ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้วิธีการคิดอย่างเป็ นระบบ การ
วางแผน การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การประเมินผล การศึกษาแสวงหาความรู้ โดยหยัง่ ลึกถึงจิตใจ
ของตนเองอย่างมีสมาธิ พร้ อมที่จะรับรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ อยูส่ ม่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริม
ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ที่มี “จิตอาสา” ช่วยเหลือชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีคณ
ุ ธรรมนาความรู้ ก้ าวสูว่ ิชาชีพ
อย่างมืออาชีพ โดยการน้ อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการ เพื่อ
เสริมสร้ าง ให้ วิทยาลัยฯ มีความมั่งคง ยั่งยืนตลอดไป
วิทยาลัยฯ มีแนวคิดที่จะขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสังคมอุดม
ปั ญญา โดยดาเนินงานโครงการต่างๆ ที่ตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล อาทิ การจัดฝึ กอบรมเกษตรระยะสัน้ ฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสัน้
108 อาชีพ การจัดตังศู
้ นย์ซอ่ มสร้ างเพื่อชุมชน การสร้ างอาชีพเพื่อชุมชน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนางานฟาร์ มธุรกิจให้ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้อย่างครบวงจร
การเรี ยนรู้โดยการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้สชู่ มชน สร้ างเครื อข่ายโรงเรี ยนแกนมัธยม โครงการอาหาร
กลางวันอย่างยัง่ ยืน การสร้ างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
แผนปฏิบตั ริ าชการ ปี งบประมาณ 2553 ประกอบด้ วยโครงการต่างๆ ที่สอดคล้ องกับแผนงาน
และแผนปฏิบตั ริ าชการของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จานวน 104 โครงการ รวม
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 44,496,562.00 บาท (สี่สิบสี่ล้านสี่แสนเก้ าหมื่นหกพันห้ าร้ อยหกสิบสองบาท ถ้ วน)โดยสนอง
พันธกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทัง้ 3 ข้ อ คือ จัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม
วิชาชีพให้ มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค และวิจยั
สร้ างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ 5 ข้ อ คือ พัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพให้ มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน สร้ างเครื อข่ายและส่งเสริมความ
ร่วมมือ พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต และสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ปี งบประมาณ 2554 มีความสัมพันธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ จงั หวัดกาแพงเพชร

ประวัตวิ ทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
เดิมที่ต้ งั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรเป็ นที่สงวนของนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ ทะเล
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งสงวนไว้เป็ นไร่ สาธิ ตกลางเนื้อที่ประมาณ 576 ไร่
พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิ การ ประกาศจัดตั้งโรงเรี ยนเกษตรกรรมกาแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21

กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2522 โรงเรี ยนได้เปิ ดรับนักเรี ยนเป็ นปี แรก โดยรับนักเรี ยนที่จบชั้น มศ .3 เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาที่จบ มศ .5 โปรแกรมทางเกษตรของกรมสามัญศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
ปวช. พิเศษ
พ.ศ. 2524

โรงเรี ยนเกษตรกรรมกาแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็ น

กาแพงเพชร ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524

“วิทยาลัยเกษตรกรรม

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2533

กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม

กาแพงเพชร มีชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนชากังราว”
พ.ศ. 2539

วิทยาลัยเกษตรกรรมกาแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็ น

“วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีกาแพงเพชร”
ขนาดและทีต่ ้งั
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 576 ไร่
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ ทะเล อ.เมือง จ.กาแพงเพชร รหัสไปรษณี ย ์ 62000
โทรศัพท์

055 –736164

โทรสาร

055 – 736244

เว็บไซต์

www.kpcat.ac.th

อีเมล์

admin@kpcat.ac.th

สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ตั้งอยูใ่ นเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ ทะเล ด้าน
เหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ดา้ นหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกาแพงเพชร

– พิจิตร ระหว่าง

กิโลเมตรที่ 21 – 22 ตรงข้ามวิทยาลัยติดกับชุมชนหนองอึ่งพัฒนา ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อทอง ทิศตะวันตกติดกับโรงเรี ยนทุ่งโพธิ์ ทะเล

วิสัยทัศน์
“ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรมุ่งมัน่ จัดสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อผลิต
กาลังคนด้านวิชาชีพ พัฒนางานวิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ
วิจยั และนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางทักษะวิชาชีพ
เสริ มสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผูส้ าเร็ จการศึกษาคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและเป็ นผูป้ ระกอบการได้
เพิ่มจานวนนักศึกษา

เป้าประสงค์
1. ผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น
3. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ทกั ษะวิชาชีพตามความต้องการ
4. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในงานอาชีพ
5. เพิ่มจานวนผูเ้ ข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
6. ผูส้ าเร็ จการศึกษาคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและเป็ นผูป้ ระกอบการได้
จุดเด่ นสาคัญของวิทยาลัย
1.เป็ นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2546
2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ดาเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวติ
3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ดาเนินงานโครงการบริ การฝึ กอบรมวิชาชีพ
เกษตรกรรมระยะสั้น
4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร มีงานฟาร์ มธุ รกิจสนับสนุนการศึกษา
ปรัชญาวิทยาลัย
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนดี มีความชานาญ ประสานชุมชน

เกียรติประวัติของวิทยาลัย
1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาเร่ งรัดพัฒนาดีเด่น ประเภทเกษตรกรรม พ.ศ. 2526
2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประเภทเกษตรกรรม พ.ศ. 2533
3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2542
4. ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2545
5. ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่จดั งานประชุมวิชาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
6. ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาจากคณะกรรมการสานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 อยูใ่ นระดับดี
7. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี
2551 ประเภทที่ 1 การดาเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
8. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี
2551 ประเภทที่ 6 โรงเรี ยนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และใช้ได้
ผลดีเยีย่ ม
9. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี
2551 ประเภทที่ 8 งานวิจยั ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เรื่ องผลของจุลินทรี ย ์ อี เอ็ม ต่ออัตรา
การเจริ ญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย
10. ได้รับรางวัล ผลการดาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับ จังหวัด
ประเภท พัฒนาสุ ขอนามัยพื้นฐาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
11. ได้โล่รางวัล เพื่อแสดงว่าเป็ นสถานศึกษาต้นแบบและส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552
12. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ของภาคเหนือ ในการแสดงผลงาน

The Best Practice

ประจาปี พ.ศ.2552
13. ได้รับโล่เกียรติคุณผลการดาเนินงานดีเด่น ของอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี พ.ศ.
2552
14.

ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประจาปี 2552 ประเภทที่ 1 การดาเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายในของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี

15.

ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประจาปี 2552 ประเภทที่ 8 งานวิจยั ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เรื่ อง การเปรี ยบเทียบอัตรา
การใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพที่มีผลต่อผลผลิตของผักคะน้า

แผนผังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
4. อาคารวิทยบริการ

2. อาคารอานวยการ
5. อาคารอุตสาหกรรม

3. อาคารกีฬาเอนกประสงค์
6. อาคารพื ้นฐาน

7. อาคารพืชศาสตร์

8. อาคารพัสดุ

9. อาคาช่างกลเกษตร

10. หอประชุมรับเสด็จ

11. อาคารสัตวศาสตร์

12. แปลงพักไฮโดโปรนิค

13. โรงนม

14. หมูบ่ ้ านพักครู

15. หอพักนักเรี ยน(หญิง)

16. โรงครัวปฏิรูป

17. หอพักนักเรี ยน(ชาย) 18. อาคารปฏิบตั กิ ารสัตว์

19. อาคารปฏิบตั กิ ารพืช 20. คอกสัตว์ 21. ป้อมยาม

ข้ อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
ข้ อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
จานวน
คณะวิชา

ฝ่ ายบริ หาร
แผนกวิชาพื ้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกล
แผนกวิ
เกษตร ชา
แผนกวิ
ชาบัญชี
อุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ข้ าราชการพลเรื อน
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ลูกจ้ างประจา
รวม

ปฏิบัติ
ราชการ

5
8
7
4
3
6
3
5
1
17
21
80

ไปช่ วย
ราชการ

-

มาช่ วย
ราชการ ชา
ย

-

3
2
3
3
2
2
3
9
14
41

หญิ

ระดับการศึกษา

ง

ปริญญา

2
6
4
1
3
4
1
2
1
8
7
39

5
8
7
4
3
6
3
5
1
17
21
80

1
14
18
33

สรุปจานวนบุคลากรทางการศึกษา จานวน 80 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

ต่ากว่า

รว
ม

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย จานวน 1 คน
ชาย - คน หญิง 1 คน
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
จานวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน
ครู จานวน 27 คน ชาย 10 คน หญิง 17 คน
พนักงานราชการ จานวน 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน
ข้าราชการพลเรื อน จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
ลูกจ้างประจา จานวน 21 คน ชาย 14 คน หญิง 7 คน
ลูกจ้างชัว่ คราว จานวน 17 คน ชาย 9 คน หญิง 8 คน
รวม
80 คน
รวม 41 คน รวม 39 คน

ตรี

ปริญญ

ปริญญ

ปริ ญญ

าตรี

าโท

าเอก

5
3
3
3
4
3
1
1
3
3
29

5
2
3
1
2
4
17

1
1

ข้ อมูลครูวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
คณะวิชา

ปฏิบัติ
ราชกา
ร

จานวน

ไปช่ วย มาช่ วย
ราชกา ราชกา
ร
ร
ชาย หญิง

ระดับการศึกษา
ต่ากว่า

รวม

ปริญญา
ตรี

ฝ่ ายบริ หาร
แผนกวิชาพื ้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
รวม

5
8
7
4
3
6
3
5
41

-

-

3
2
3
3
2
2
3
18

2
6
4
1
3
4
1
2
23

5
8
7
4
3
6
3
5
41

1
1

สรุ ปจานวนครู ท้งั หมด จานวน 41 คน
1.
2.
3.
4.

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย จานวน 1 คน
ชาย - คน หญิง 1 คน
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัย
จานวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน
ครู จานวน 27 คน ชาย 10 คน หญิง 17 คน
พนักงานราชการ จานวน 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน
รวม
41 คน
รวม 18 คน รวม 23 คน

ข้ าราชการพลเรือน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
รวม
1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน

ปริญญา

ปริญญา

ปริ ญญ

ตรี

โท

าเอก

5
3
3
3
4
3
1
22

5
2
3
1
2
4
17

1
1

ลูกจ้ างประจา
- พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 จานวน 3 คน ชาย - คน หญิง 3 คน
- พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 7 คน ชาย 7 คน หญิง - คน
- พนักงานขับรถแทรกเตอร์ จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
- พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 คน
ชาย 1 คน หญิง - คน
- พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดกลาง จานวน 1 คน
ชาย 1 คน หญิง - คน
- หัวหน้าหมวดสถานที่ จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- พนักงานรับโทรศัพท์ จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
- คนงาน จานวน 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
- ยาม จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
รวม
21 คน ชาย 14 คน หญิง 7 คน

สรุ ปตาแหน่ งลูกจ้ างชั่ วคราว
- เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- เจ้าหน้าที่กิจกรรม
จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- คนครัว จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- นักการภารโรง จานวน 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน
- คนงานกิจการเกษตร จานวน 2 คน ชาย 2 คน หญิง - คน
- คนงานกิจการเกษตร (รายวัน) จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
รวม
17 คน ชาย 9 คน หญิง 8 คน

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

ชื่อ-นามสกุล
นายจานงค์ โกสุ วนิ ทร์
นายประดิษฐ์ หลักทอง
นายไววิทย์ ชัยถาวร
นายสอาด เพ็งอ้น
นายวณิ ชย์ อ่วมศรี
นางขนิษฐา โสภานนท์

ระดับการศึกษา
กส.บ. (เกษตรศาสตร์ )
กศ.บ. (สังคมศาสตร์ )
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ )
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ )
ทษ.ม. (ส่ งเสริ มการเกษตร)

ปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
พ.ศ. 2520-2533
พ.ศ. 2533-2537
พ.ศ. 2537-2538
พ.ศ. 2538-2543
พ.ศ. 2543-2547
พ.ศ. 2547-ปัจจุบนั

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร

ที่

วุฒกิ ารศึกษา

ชื่อ – สกุล

1

นางขนิษฐา โสภานนท์

2

นายบุญปลูก บุญอาจ

3

นายเนาว์

4

นายธานินทร์ สังข์น้อย

5

สอนไว

ปริ ญญาโท
(ทษ.ม. ส่งเสริ มการเกษตร)

ปริ ญญาโท
(วท.ม. ส่งเสริ มการเกษตร)

ปริ ญญาโท (วท.ม.)
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)

ปริ ญญาโท
( ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่ )

น.ส.เยาวลักษณ์ รอด

ปริ ญญาโท

เกลี ้ยง

( กศ.ม. บริ หารการศึกษา)

จบจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเริ่มปฏิบัติ

วันเกษียณอายุ

ราชการ

ราชการ

21 พ.ค. 2522 30 ก.ย. 2560
27 พ.ค. 2525 30 ก.ย. 2563
14 พ.ย. 2525

30 ก.ย.

27 พ.ค. 2525 30 ก.ย. 2562
14 ต.ค. 2537 30 ก.ย. 2575

แผนกวิชาพืน้ ฐาน
ที่
1.

2.

ชื่อ – สกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมฆพัฒน์

ปริ ญญาโท
(กศ.ม. บริ หารการศึกษา )

นางจงรักษ์

จริ ยา

ปริ ญญาตรี

นุสรณ์

(คบ. สังคมศึกษา )

นางสุดคนึง

สังข์น้อย

4.

นายปองพล

พูลสุข

5.

นางศรี พรรณ ต้ นกวาว

ปริ ญญาโท
( ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ )

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
( ปวส. เกษตรกรรม )

ปริ ญญาตรี
( คบ.บรรณารักษ์ ศาสตร์ )

นางสาวกานต์นภา แสง

ปริ ญญาตรี

เทพ

( คบ. ภาษาอังกฤษ)
ปริ ญญาตรี

7 นายดารงศักดิ์ วงษ์ สระ
. น้ อย
8.

จบจากสถาบัน

นางสุธาทิพย์

3.

6.

วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม

วิทยาลัยครูสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเกษตรกรรม

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วันเกษียณอายุ
ราชการ

1 ก.พ. 2505

30 ก.ย. 2563

21 พ.ย. 2522 30 ก.ย. 2559
14 ส.ค. 2524

17 เม.ย.

ธ.ค. 2524

2561
30 ก.ย. 2558

3

ชลบุรี
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

14 มิ.ย. 2528 30 ก.ย. 2562
21 ต.ค. 2551

30 ก.ย. 2579

สถาบันราชภัฎ

21 ต.ค. 2551

30 ก.ย. 2579

( คบ. ฟิ สกิ ส์)
ปริ ญญาตรี

นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

27 ก.ค. 2552

-

(วท.บ. เคมี)

กาแพงเพชร

สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์

แผนกวิชาช่ างกลเกษตร
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
นางพันธ์ทวี สหะรัตน์

2. นายสุรชัย บุญโสภณ
3. นายเทวา เหมือนอินทร์
4. นายสุรศักดิ์ บุญทอง

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท
( วท.ม.คุรุศาสตร์ เกษตร )

ปริ ญญาตรี

จบจากสถาบัน

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วันเกษียณอายุ
ราชการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27 พ.ค. 2525 30 ก.ย. 2566
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

(วศ.บ.อุตสาหกรรม)
ปริ ญญาตรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณทิต
ปริ
าตรี (วท.บ.)
( วิญ
ศวกรรมเครื
่ องยนต์)

กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

1 ก.ย. 2552
18 พ.ค. 2552
1 มิ.ย. 2544

30 ก.ย.
-

แผนกวิชาพืชศาสตร์
ที่
1
.
2.

ชื่อ – สกุล
นายสมจิตต์
นายจรรยา

5
.

ปริ ญญาโท

เชื ้อบุญมี

(กศ.ม.บริ หารการศึกษา)

จริ ยา

ปริ ญญาเอก

นุสรณ์

( วท.ด. พืชสวน )

3. นางจงกล
4.

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี

เชื ้อบุญมี

( วท.บ.

พืชสวน )
ปริ ญญาโท

น.ส. สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์

ปริ ญญาโท
(วท.ม.

เกษตรศาสตร์)
ปริ ญญาตรี

6. นางนฤมล ศิริโชคชัย
7.

(กษ.บ.ส่งเสริ มการเกษตร)
ปริ ญญาตรี

นายไพทูรย์ นามสง่า

(วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร)

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วันเกษียณอายุ
ราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

27 พ.ค. 2525

30 ก.ย.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ก.ค. 2526

30 ก.ย. 2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 พ.ย. 2526

30 ก.ย.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

(วท.ม. เศรษฐศาสตร์ เกษตร)

น.ส.จิตรลดา ไชยเลิศ

จบจากสถาบัน

ร์

25 ม.ค. 2548 30 ก.ย. 2568

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ม.ค. 2551

30 ก.ย. 2579

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ก.ย. 2552

30 ก.ย.

สถาบันราชภัฎกาแพงเพชร

1 ธ.ค. 2548

-

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่

ชื่อ – สกุล

1. นางรสสุคนธ์ แย้ มดี
2. นางคนึงนิตย์ บุญอาจ
3.

น.ส.วรรณวิไล บาเพ็ญ

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
( กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ )

ปริ ญญาตรี
(วท.บ. วิทยาศาสตร์ และ
ปริ
ญญาตรีการอาหาร)
เทคโนโลยี
(วท.บ.วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

จบจากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒบางเขน
สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม
สถาบันราชภัฏพิบลู สงคราม

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วันเกษียณอายุ
ราชการ

16 ส.ค. 2537 30 ก.ย. 2571
1 ก.ย. 2552

30 ก.ย.

8 เม.ย. 2535

-

แผนกวิชาบัญชี
ที่

ชื่อ – สกุล

1. นางสุดใจ
2.

ปริ ญญาโท

ยาละ

( กศ.ม. บริหารการศึกษา )

ปริ ญญาโท

นายสมเกียรติ ชวดนุช

3. นางนุช

( บธ.ม. บริ หารธุรกิจ )

วันเกษียณ
อายุราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

9 มิ.ย. 2526

30 ก.ย. 2565

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

5. นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล

ปริ ญญาตรี
( บช.บ. บัญชี)
ปริ ญญตรี
(บธ.บ.บัญชี)
ปริ ญญาตรี (บธ.บ.)
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

20 ก.ค. 2525 30 ก.ย. 2562

มหาวิทยาลัยพายัพ

1 ต.ค. 2548

-

มหาวิทยาลัยลุม่ น ้าปิ ง

9 ต.ค. 2551

30 ก.ย. 2582

1 ก.ย. 2552

30 ก.ย.

18 พ.ค. 2552

-

จบจากสถาบัน

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วัน
เกษียณอายุ
ราชการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1 ก.ย. 2552

30 ก.ย.

13 ส.ค. 2552

-

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ 18 พ.ค. 2552

-

( บช.บ. บัญชี )

อิ่มเอิบสิน

6. น.ส. จันทร์ ทิพย์ ใจแสน

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

ปริ ญญาตรี

กัลปนาไพร

4. น.ส.สุทธิชา

จบจากสถาบัน

วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขต พาณิชย์การพระ
นคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ที่
1
.
2
.
3
.

ชื่อ – สกุล
นางสาวสายรุ้ง มีชื่อ
นายอมร

สมชื่อ

นายธวัชชัย คชาธาร

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี (บธ.บ.)
(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

ปริ ญญาตรี
(บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ปริ ญญาตรี
(บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ที่
1.

2
.
3
.
4

ชื่อ – สกุล
นายสมยศ

เจริ ญศิลป์

นายพิทยา

แย้ มดี

น.ส.อุฑาทิพย์ ธนบูลย์กลู ศรี

นายรณพีร์

.
5 นางจิรประภา

สงขัย
เจริ ญ

. ศิลป์

วุฒกิ ารศึกษา

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วันเกษียณอายุ
ราชการ

29 มิ.ย. 2527

30 ก.ย.2563

3 ส.ค. 2535

30 ก.ย.2568

23 ธ.ค. 2534

30 ก.ย.2570

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

25 มิ.ย. 2533

30 ก.ย.2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 พ.ค. 2544 30 ก.ย. 2570

จบจากสถาบัน

ปริ ญญาตรี

สถาบัน

( ทษ.บ. สัตวศาสตร์ )

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

ปริ ญญาโท
( วท.ม. คุรุศาสตร์ เกษตร )

ปริ ญญาโท

เกล้ าเจ้ าคุณทหาร
Central Luzon
State University
ลาดกระบั
ง

ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

( Ms. In aquaenlture )

ปริ ญญาโท
(ศศ.ม.บริ หารการศึกษา)

ปริ ญญาโท (วท.ม.)
วิทยาศาสตร์ การประมง )

ข้ าราชการพลเรือน (จานวน 1 ราย)
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
นางพัชริ นทร์ เกษรบัว

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.)
( การจัดการทัว่ ไป )

จบจากสถาบัน

วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ

วันเกษียณอายุ
ราชการ

สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้ าพระยา 25 ก.ค. 2539 30 ก.ย. 2571

ลูกจ้ างประจา (จานวน 21 ราย)
ที่ รหัสประจาตัว
1.
001
2.
002
3.
003
4.
004
5.
006
6.
007
7.
008
8.
010
9.
011
10.
012
11.
013
12.
014
13.
015
14.
016
15.
017
16.
018
17.
019
18.
021
19.
022
20.
023
21.
024

ชื่อ – สกุล
นายสมคิด แสงกล้ า
น.ส.จารุนนั ท์ พูนเกษม
นายสนอง ปานคล้ าย
นางสมจิตต์ สีแซก
นายประมวล บุง่ หวาย
นายมานะ พูนเกษม
นายบุญเลิศ คาอินทร์
นายโกศล เจริญสิงห์
นางสินธ์ ประสพศรี
นายพาน ดีวนั
นายสุวิทย์ แสงกล้ า
นายสุวิชยั พรหมภิมาน
นายเสงี่ยม ประสพศรี
นางกฤษณา ศรแก้ ว
นายมณี สีแซก
นางณราพรรณ แช่มช้ อย
นายสาราญ เพ็ชรรัตน์
นายอาไภย์ พางเพราะ
นางนิทยา บุญอาจ
นางอารี ย์ พิมพ์ศรี
นายปาน เนตรโสภา

ตำแหน่ ง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 3
พนักงานขับรถแทรกเตอร์
คนงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา
พนักงานรับโทรศัพท์
พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดกลาง
หัวหน้ าหมวดสถานที่
คนงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 3
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 2
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานพิมพ์ดีดชัน้ 3
คนงาน
ยาม

เลขที่
1520 ง
ตาแหน่
1521
1522
1523
1525
1526
1529
2602
2603
2604
2605
2606
3459
3460
3461
3462
3463
3657
4160
4162
4469

ลูกจ้ างชั่ วคราว (จานวน 17 ราย)
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1.ที่ น.ส.มานิตย์
ปานคล้ าย
2. นางสาวธารารัตน์ พิมพ์ทอง
3. นายนิรันดร์ สิทธิเชิงค้ า
4. นางสุรัตน์
พูนเกษม
ต่างประเทศ
5. นางทองช่อ
รอดนิล
6. นายทิม
ประสพศรี
7. นางระหงษ์
เนยคา
8. นางประคอง
ปานคล้ าย
9. นางเฉลย
พูนเกษม
10. นายณัฐพร
บุง่ หวาย
11. นางสมพร
เนตรโสภา
12. นายแถม
อบเชย
13. นายสนิท
หวาน
14. นายจอม
กล่อมเมือง
15. นายสมชาย
อารมณ์
16. นายเอกพงษ์
ประสพศรี
17. นายประกอบ
พยุง

หมายเหตุ

ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน 16 ราย
ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน 1 ราย

ตาแหน่ ง
เจ้ าหน้ าที่เอกสารการพิมพ์
เจ้ าหน้ าที่งานทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่กิจกรรม
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ(บัญชี)
คนครัว
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร
คนงานกิจการเกษตร (รายวัน)

สรุ ปตาแหน่ งลูกจ้ างประจา
- พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 จานวน 3 คน ชาย - คน หญิง 3 คน
- พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 7 คน ชาย 7 คน หญิง - คน
- พนักงานขับรถแทรกเตอร์ จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
- พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดเบา จานวน 1 คน
ชาย 1 คน หญิง - คน
- พนักงานขับเครื่ องจักรกลขนาดกลาง จานวน 1 คน
ชาย 1 คน หญิง - คน
- หัวหน้าหมวดสถานที่ จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- พนักงานรับโทรศัพท์ จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
- คนงาน จานวน 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
- ยาม จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
รวม
21 คน ชาย 14 คน หญิง 7 คน
สรุ ปตาแหน่ งลูกจ้ างชั่ วคราว
- เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- เจ้าหน้าที่กิจกรรม
จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- คนครัว จานวน 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน
- นักการภารโรง จานวน 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน
- คนงานกิจการเกษตร จานวน 2 คน ชาย 2 คน หญิง - คน
- คนงานกิจการเกษตร (รายวัน) จานวน 1 คน ชาย 1 คน หญิง - คน
รวม
17 คน ชาย 9 คน หญิง 8 คน

ข้ อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
ข้ อมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ในวิทยาลัยฯ ปี การศึกษา 2553
ในวิทยาลัยฯ (ปวช.)
ปวช.1/1 เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป
ปวช.1/2 เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป
ปวช.1/3 เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป
ปวช.1/4 การบัญชี

ชาย
31
30
26
0
รวม ปวช.1 87

ปวช.1
หญิง รวม
5
36
8
38
11
37
29
29
53
140

ปวช.2/1 พืชศาสตร์
ปวช.2/2 สัตวศาสตร์
ปวช.2/3 อุตสาหกรรมเกษตร
ปวช.2/4 เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป
ปวช.2/5 เกษตรศาสตร์ (สปก.)
ปวช.2/6 การบัญชี
รวม ปวช.2

ปวช.2
ชาย หญิง

รวม

16
0
2
9
1
0
28

21
3
13
9
1
11
58

5
3
11
0
0
11
30

ปวช.3/1 พืชศาสตร์
ปวช.3/2 สัตวศาสตร์
ปวช.3/3 ช่างเกษตร
ปวช.3/4 เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป (สปก.)
ปวช.3/5 การบัญชี
รวม ปวช.3
รวม ปวช.1,2,3 ทั้งหมด
ระดับ ปวส.
ชาย
ปวส.1/1 พืชศาสตร์ (สาขางานพืชสวน)
2
ปวส.1/2สัตวศาสตร์ (สาขางานการจัดการผลิตสัตว์)
12
ปวส.1/3 อุตสาหกรรมเกษตร (ผลิตภัณฑ์สัตว์)
4
ปวส.1/4 คอมพิวเตอร์ (สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน)
5
รวม 23
ปวส.2/1 พืชศาสตร์ (สาขางานพืชสวน)
ปวส.2/2 สัตวศาสตร์ (สาขางานการจัดการผลิตสัตว์)
ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ (สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน)

รวม
รวม ปวส.1,2 ทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ปวช.3
ชาย หญิง

15
9
15
5
0
44
ปวส.1
หญิง รวม
0
2
3
15
2
6
8
13
13
36

ชาย

1
3
0
4

ปวส.2
หญิง รวม

1
0
1
2

2
3
1
6
42

4
2
0
0
11
17

รวม

19
11
15
5
11
61
259

ข้ อมูลนักศึกษาศู นย์ การเรียน ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ศู นย์ การเรียนปี การศึกษา 2553
ปวช.1

ศู นย์ การเรียน (ปวช.)

ปวช.2

ปวช.3

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป (ช่องลม)

3

10

13

0

3

3

1

4

5

เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป (ห้วยยั้ง )

5

3

8

4

2

6

3

3

6

เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป (ขาณุฯ)

0

2

2

2

1

3

11

7

18

เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป(บ้านชัยภูมิ)

1

3

4

0

5

5

0

2

2

เกษตรศาสตร์ทวั่ ไป(บ้านคลองมดแดง)

9

2

11

ปวช. เกษตรศาสตร์ (สปก.คลองลาน)

1

0

1

5

0

5

เกษตรศาสตร์ (เรื อนจา)

12

11

23

12

0

12

เกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

8

1

9

4

4

8

2

1

3

39

32

71

27

15

42

17

17

34

รวม

0

ศู นย์ การเรียน (ปวส.)

ปวส.1

ปวส.2

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

คอมพิวเตอร์ (ช่องลม)

5

21

26

8

22

30

เกษตรศาสตร์ (ช่องลม)

2

0

2

3

1

4

เกษตรศาสตร์ (ห้วยยั้ง)

2

3

5

4

1

5

0

5

6

11

เกษตรศาสตร์ (ขาณุฯ สมัคร 2/2550)
เกษตรศาสตร์ (ขาณุฯ สมัคร 1/2552)

2

3

5

2

4

6

เกษตรศาสตร์(บ้านชัยภูมิ)

1

1

2

2

8

10

คอมพิวเตอร์ (เรื อนจา สมัคร 2/2552)

0

12

12

43

0

43

เกษตรศาสตร์ (เรื อนจา)

10

0

10

26

7

33

คอมพิวเตอร์ (แม่ลาด สมัคร 1/2553)

3

15

18

เกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

13

21

34

35

57

92

38

76

114

128

106

234

รวม ปวส. ทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

0

147

รวม ปวช.1,2,3 ทั้งหมด

รวม

0

0

348

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
ลาดับที่

งาน

โครงการ

1

การเงิน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนางานการเงิน

2

บัญชี

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนางานการบัญชี

3

พัฒนาบุคลากร

อบรมพัฒนาบุคลากร

4

พัฒนาบุคลากร

บริ หารจัดการงานพัฒนาบุคลากร

5

พัฒนาบุคลากร

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร

6

สารบรรณ

งานสารบรรณ

7

เอกสารการพิมพ์

งานเอกสารการพิมพ์

8

พัสดุ

งานพัสดุ (วัสดุ, โปรแกรม PSD)

9

ฝ่ ายบริ หารฯ

พัฒนาระบบ Intranet

10

ทะเบียน

11

ฝ่ ายบริ หารฯ

12

อาคารสถานที่

13

อาคารสถานที่

14

ฝ่ ายบริ หารฯ

15
16
17
18
19
20

ฝ่ ายบริ หารฯ
ฝ่ ายบริ หารฯ
พัสดุ
อาคารสถานที่
พัสดุ
ฝ่ ายบริ หารฯ

งานทะเบียน
จัดหาครุ ภณั ฑ์ ประจาปี 2554
ปรับปรุ งอาคารหอประชุมรับเสด็จ
ปรับปรุ งห้องประชุมจานงค์ โกสุ วนิ ทร์
งบสารองฉุ กเฉิ น
ธุรการนอกเวลา
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
น้ ามันเชื้อเพลิง
ซ่ อมแซมอาคาร
ซ่ อมบารุ งรถยนต์
ค่าจ้างชัว่ คราว
รวม

งบประมาณ

15,000
15,000
30,000
13,000
50,000
15,000
300,000
70,000
250,000
7,000
1,602,900
20,000
20,000
500,000
50,000
400,000
900,000
400,000
400,000
1,200,000
6,257,900

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ
ลาดับที่

งาน

1

พัฒนาหลักสู ตรฯ

2

วัดผลประเมินผล

3

วัดผลประเมินผล

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาตร์
แผนกวิชาพืชศาตร์
แผนกวิชาพืชศาตร์
แผนกวิชาพืชศาตร์
แผนกวิชาช่างเกษตร

โครงการ
พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
งานวัดผลประเมินผล
จัดการเรี ยนการสอนแผนกสัตวศาสตร์
ซ่ อมแซมโรงเรื อน แปลงหญ้าอาหารสัตว์
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ
โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
โครงการเลี้ยงปลากินพืชโดยใช้วสั ดุอาหารธรรมชาติ
จัดนิทรรศการในฟาร์มสุ กรให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนการสอนแผนกพืชศาสตร์
โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และจัดทาปุ๋ ยอินทรี ย ์
โครงการไม้ดอกไม้ประดับ
จัดการเรี ยนการสอนแผนกช่างเกษตร

แผนกวิชาช่างเกษตร

ซ่ อมแซมห้องน้ าและอ่างล้างหน้า (ช่าง)

แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ

จัดการสอนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ

มุมวิชาการแผนกอุตสาหกรรมฯ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ

ซ่ อมแซมอุปกรณ์และอาคารในแผนกอุตสาหกรรม

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

จัดการเรี ยนการสอนแผนกคอมฯ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพื้นฐาน
ฝ่ ายวิชาการ

ซ่ อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์
จัดซื้ อเก้าอี้ห้องเรี ยนคอมฯ
ซ่ อมแซมห้องเรี ยนคอมฯ
จัดการเรี ยนการสอนแผนกบัญชี
ทัศนศึกษาดูงาน
ซ่ อมแซมห้องพักครู แผนกบัญชี
จัดการเรี ยนการสอนแผนกพื้นฐาน
ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
โครงการห้องเรี ยนเทคโนโลยี
ความร่ วมมือจัดการสอนวิชาชีพหลักสู ตรแกนมัธยม/แกนประถม และศูนย์การ
เรี ยน
รวม

งบประมาณ

1,500
25,000
34,000
30,000
30,000
30,000
12,000
20,000
10,000
50,000
20,000
20,000
20,000
30,000
5,000
25,000
10,000
10,000
30,000
20,000
20,000
35,000
40,000
120,000
35,000
40,000
10,000
30,000
598,800
1,277,300

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ลาดับที่

งาน

โครงการ

1

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

งานสวัสดิการนักเรี ยน นักศึกษา (งานหอพัก)

2

อกท.

โครงการ อกท. หน่วยกาแพงเพชร

3

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

4

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

งานตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน นักศึกษา

5

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

อบรมเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

6

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

บริ หารจัดการโรงอาหารเกษตรเพื่อชีวติ

7

ปกครอง

8

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

9

ครู ที่ปรึ กษา

10

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

11

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

12

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

13

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

14

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

15

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ฝ่ ายพัฒนาฯ
ความร่ วมมือ
ความร่ วมมือ
ความร่ วมมือ
ความร่ วมมือ
ความร่ วมมือ

จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา
โครงการเยีย่ มบ้านนักศึกษา
โครงการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพครู ที่ปรึ กษา
โครงการแนะแนวสัญจร
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิ มนิเทศ ปี

2553

ปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการติดตามข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา
โครงการเยีย่ มชมสถานประกอบการ
โครงการบริ การด้านทุนการศึกษา
พัฒนาบุคลากรฝ่ ายพัฒนาฯ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ
ฝึ กอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น
โครงการอาหารกลางวันอย่างยัง่ ยืน
ฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสู ตรหลากหลาย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

กิจกรรมฯ

3D
โครงการ กีฬา 3 D
โครงการ ลูกเสื อ 3 D

กิจกรรมฯ

โครงการประชาธิปไตย คุณธรรม ยาเสพติด 3 D

กิจกรรมฯ

โครงการปรับปรุ งสานักงาน 3 D

กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ

สวัสดิการพยาบาลและหอพัก

โครงการ ดนตรี

โครงการประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน นักศึกษา
รวม

งบประมาณ

45,000
600,000
3,500
1,000
3,000
12,936
20,000
10,000
10,000
40,000
15,000
10,000
2,500
30,000
3,000
20,000
16,000
****60,000
****300,000
****104,250
****875,000
****20,000
****60,000
****75,000
****170,000
****30,000
1,000
842,936

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
ลาดับที่

งาน

โครงการ

1

วางแผนและงบประมาณ

จัดทาแผนปฏิบตั ิการวิทยาลัยฯ

2

ศูนย์ขอ้ มูลฯ

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ

3

วิทยบริ การฯ

พัฒนางานสื่ อโสตฯ

4

วิทยบริ การฯ

ศูนย์เรี ยนรู ้ภาษาด้วยตนเอง

5

วิทยบริ การฯ

ห้องสมุด 3 ดี

6

ประกันคุณภาพฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

7

ประกันคุณภาพฯ

พัฒนาสานักงานประกันคุณภาพ

8

วิทยบริ การฯ

พัฒนาห้องอาหารสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม

9

วิทยบริ การฯ

พัฒนาอาคารและห้องสุ ขา ศูนย์วทิ ยบริ การ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

งานฟาร์มฯ

ซ่ อมแซมโรงเรื อนฟักไข่

งานฟาร์มฯ

มันสาปะหลัง

งานฟาร์มฯ

โครงการมันสาปะหลังผลผลิตสู ง

งานฟาร์มฯ

เลี้ยงสุ กร

โรงงานนม

ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์จาหน่าย

งานฟาร์มฯ

โครงการผลิตไก่ไข่

งานฟาร์มฯ

โครงการปลูกอ้อยเชิงธุรกิจ

งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ
งานฟาร์มฯ

โครงการปลูกข้าว
โครงการปรับปรุ งบ่อเลี้ยงปลา (ปูพลาสติก 5 บ่อ)
โครงการปรับปรุ งบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้หญ้าแฝก
โครงการปลูกยางพารา
โครงการสร้างถังเก็บน้ าสารองคอกแม่พนั ธุ์สุกร
โครงการปลูกข้าวโพด
พัฒนาห้องเรี ยนแผนกสัตวศาสตร์
ซ่ อมแซมโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ า
รวม

งบประมาณ

30,000
60,000
20,000
35,000
28,600
30,000
20,000
10,000
10,000
25,000
220,000
40,000
917,476
33,182,100
806,000
335,000
16,750
200,000
5,000
30,000
9,800
32,500

30,000
80,000
36,173,226

ผู้อานวยกรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
นางขนิษฐา โสภานนท์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

นายบุญปลูก บุญอาจ

นายธานินทร์ สังข์น้อย

นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง

นายเนาว์ สอนไว

งานบริหารทั่วไป

งานบุคลากร

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานการเงิน
งานความร่วมมือ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แผนกวิชาพื้นฐาน

งานวัดผลและประเมินผล

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

งานวิทยบริการและห้องสมุด

แผนกวิช่าอุตสาหกรรมเกษตร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกวิชาพืชศาสตร์

งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างเกตร

แผนกวิชาบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานบัญชี
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานพัสดุ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
งานทะเบีมยพันนธ์
งานประชาสั

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

