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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชัียนาท 

ข้อมูลพืน้ฐานประเภทที ่1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ประวตัิความเป็นมาของวทิยาลยัฯ 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2522   เพื่อสนองนโยบาย

รัฐบาลในปีเกษตรกรและเพื่อขยายการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กวา้งขวางยิ่งขึ้นโดยจงัหวดั
ชยันาทได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตหมู่บา้นดอนแตงต าบลหางน ้ าสาครอ าเภอมโนรมยจ์งัหวดั
ชยันาทจ านวน  2 แปลง เลขที่โฉนด 15963 และ 15964 เป็นที่ตั้งสถานศึกษาเม่ือวนัที่  18 มิถุนายน 2522  
โดยใชช่ื้อวา่ "วทิยาลยัเกษตรกรรมชยันาท" ไดเ้ปิดรับนกัเรียนแผนกวิชาเกษตรกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2524  
ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2524 ต่อมาเม่ือวนัที่ 26  กนัยายน  2539ไดเ้ปล่ียน
ช่ือจากวทิยาลยัเกษตรกรรมชยันาทเป็น "วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาท"  

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชียันาทอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 191 กิโลเมตร ห่างจาก
จงัหวดัชยันาท 18 กิโลเมตร 

ทิศหนือ ติดต่อ หมู่บา้นหางแขยง วดัและโรงเรียนหางแขยง 

ทิศใต ้ ติดต่อ หมู่บา้นดอนแตง วดัและโรงเรียนดอนแตง 

ทิศตะวนัออก 
ติดต่อ โรงเรียนชุมชนหางน ้ าสาคร สถานีต ารวจภูธรหางน ้ าสาคร
โรงพยาบาลมโนรมย ์ศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธุข์า้วชยันาท 

ทิศตะวนัตก ติดต่อ วดัป่าสกั 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

1. นายจ านงโกสุวินทร์  ปีการศึกษา  2522  - 2523 
2.นายประสาทศกัด์ิเกษตรพนัธ์ุ  ปีการศึกษา  2523  - 2530 
3. นายอุดมเดชคณะบรูณ์  ปีการศึกษา  2530  - 2531 
4. นายกลธีขยนัการนาว ี  ปีการศึกษา  2531  - 2533 
5.นายสมควรผึ่งผาย   ปีการศึกษา  2533  - 2537 
6.นายนพรัตน์จ าลองพนัธ์ุ  ปีการศึกษา  2537  - 2542 
7. นายประยรูโพธ์ิงาม  ปีการศึกษา  2542  - 2545 
8. นายวรศิลป์สุริยะ   ปีการศึกษา  2545  - 2546 
9.นายสมควรผึ่งผาย   ปีการศึกษา  2546  - 2550 
10. นายทรงชยั ร่มโพธ์ิ  ปีการศึกษา  2550  - 2552 
11. นายประเวศวรางคก์รู  ปีการศึกษา  2552  - 2553 
12. นายวนัชยัจารุพงศ ์  ปีการศึกษา  2553  - 2554 
13. นายธวชัชยั พนัธ์นิกุล  ปีการศึกษา  2554  - 2555 
14. นายศกัด์ิสิทธ์ิ แสงกลบั  ปีการศึกษา  2555 - 2556 
15. นายถาวรทิพวรรณ  ปีการศึกษา  2556  - ปัจจุบนั 
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ปรัชญา 
“การเกษตรกา้วไกล ปรับใชเ้ทคโนโลย ี
ตามวถีิภูมิปัญญา  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม” 

วสัิยทศัน์ 
“เป็นผูน้ าการศึกษาเกษตรและเทคโนโลยใีนชุมชน” 

พนัธกจิ 
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชุมชนทอ้งถ่ิน และตลาดแรงงาน 
2. การบริการวชิาชีพแก่เกษตรกรและผูส้นใจ 
3. อบรมนกัเรียน นกัศึกษา ใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม 
4. สร้างความสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วมของผูป้กครองชุมชนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนในการจดัการศึกษา 
5. ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ินหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬาพลานามยัและอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม 
7. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเชิงธุรกิจการรับงานการคา้และการรับจดัท ารับบริการ รับจา้งผลิตเพือ่

จ  าหน่ายที่สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 

อตัลกัษณ์ 

จดัสวนสวย 

เอกลกัษณ์ 

ทกัษะเยีย่ม 
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ผู้อ านวยการ 
นายถาวร ทิพวรรณ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลยั 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายนิธิศทิพนี 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายถาวร  ทพิวรรณ 

รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายวฒิุชยั  กางกรณ์ 

รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวชิาการ 
นายสมชาย  ท่าตะเคียน  

งานบริหารทัว่ไป 
นางกนก  การสมวรรณ 

งานบุคลากร 
นายสุระพนัธ์ุ  โป๊ะบุญช่ืน 

งานการเงิน 
นางวรนุช  ทองเอี่ยม 

งานการบญัชี  
นางมาเรียม หอมจ าปา   

งานพสัดุ  
นายวรีวธุ  ศรีคงดวง  

งานวางแผนและงบประมาณ  
 นางสาวพนัธิภา  สอนเมือง 

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
นายวโิรจน์  นามขาว 

งาน ความร่วมมือ 
นายสุรพล  กนัจาด  

งานวจิยั พฒันา นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
นายนิธิศทิพนี 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายสุชาติ  อินทร์อุดม  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
นายยุทธิพงษ ์ แหวนพิมาย 

งานปกครอง 
นายเชาวฤ์ทธ์ิ  สุขเกษม 

งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน 
นางฉลองศรี  สิทธิด ารง 

งานสวสัดิการนักเรียน นกัศึกษา 
นายวฒิุชยั  กางกรณ์ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
นายส าเนาว ์ ฤทธ์ินุช 

แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ 
นายสุชาติ  อินทร์อุดม 

งาน วิทยบริการและหอ้งสมุด 
นางสิริมา  อินทร์อุดม 

งานวดัผลและประเมินผล 
นางอรษา  ทองเด็จ 

งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน การสอน 
นางอรษา  ทองเด็จ งานอาคารสถานที่ 

นางอชัรียา  ยงัแหยม 

งานทะเบียน 
นางราตรี  มงคลนิมิตร 

งานประชาสัมพนัธ์ 
นายสมชาย  หอมจ าปา 

งานส่งเสริมผลิตผล การคา้และประกอบธุรกิจ 
นางอธิติยา  ฤทธ์ิทพั 

งาน ฟาร์มและโรงงาน 
นายอารักษ ์ มงคลนิมิตร 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
นายสมพงษ ์ ทองเด็จ 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
นายฉตัรชยั  ชยัมงคล 
แผนกวิชาบริหารธุรกจิ 
นายราตรี  มงคลนิมิตร 
แผนกวิชาช่างเกษตร 
นายสมพงษ ์ ทองเอ่ียม 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
นางอธิติยา  ฤทธ์ิทพั 

งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายสุรพล  กนัจาด 

แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร 
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