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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   



ก

ค ำน ำ

              แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

จังหวัดชัยนาทนี้ จัดท าขึ้นเพือ่ให้สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ

วิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล โดยน าเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ทัง้หมด มาจัดสรรให้

ทัว่ถึง ครอบคลุม คุ้มค่า มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังทีจ่ะพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

พลเมืองทีดี่ มีคุณภาพสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ต้ังอยู่เลขที ่ 134  หมู่ที ่ 3  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอ

มโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  191  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดชัยนาท  18  

กิโลเมตร  โดยจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที ่ 1  มกราคม  พ.ศ.  2522  มีพืน้ทีท่ัง้หมด  1,204  ไร่  3  งาน   67  

ตารางวา มีหน้าทีจ่ัดการศึกษา  ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  ตาม

นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

             ท้ายนี้วิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรทุกท่าน ทุกฝ่าย ทีใ่ห้ความ

ร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนทุก ๆ ด้าน จนส าเร็จได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่มนี้จะส่งผลทีดี่ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป

                       ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื

                      วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยันำท

                    กันยำยน 2557
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

เป้าหมายบริการ
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

และฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษาทีอ่ยู่นอกระบบให้เพิม่ขึ้น

2. มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา พอเพียงต่อการ


จัดการศึกษาระดับ ปวช.ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรม


วิชาชีพ

3.พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับ


การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4. สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช.,ปวส. 


และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการ


ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทัง้ภายในและต่างประเทศ

5. ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม

ส่วนที่ 1 
บทน า

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายบริการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

               ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพือ่เป็นพลัง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

               1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

               2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล

               3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทัว่ถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม

               4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ

เทคโนโลยีของประเทศ

               5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒน าการจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพ

              6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพือ่การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

              7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
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ยทุธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

3. ปฏิรูปการเรียน การสอน

4. ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร

5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา

7. การสร้างและกระจายโอกาส

8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเซียนและต่างประเทศ

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โครงการ

เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ยนต์อาชีวศึกษา)

ความรู้และนวัตกรรม)

3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพือ่การพัฒนาอาชีวศึกษา

4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)

5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

7. เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ

8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน

2. ยทุธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

1. ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดสดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

2. ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่สร้างองค์
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล

12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาทีย่ากจน

เฉพาะทาง

14. เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

15. โครงการการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่พัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเมศไทย

18. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา

19. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it Center)

21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพประชาชน

24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

25. โครงการเพิม่ขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ

26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชัวศึกษา

28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ

สร้างทุนปัญญาชาติ

30. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ

31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพือ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

เพือ่พัฒนาอาชีพประชาชน

34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่เป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่

32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิผู้์เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

35. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย

13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและอาชีพ
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36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา

37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

38. โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง

39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง

41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพืน้ฐานอาชีพ

42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา

44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน

อุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1. การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน 

2. การเพิม่และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

3. การเพิม่ศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 

ความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูทีม่ีคุณภาพ 

6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาให้ทันสมัย

เป้าประสงค์

สมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง  มีทัศนคติความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามสิทธิทีก่ าหนดไว้

3. ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพือ่บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา

6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

4. การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึก

3. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยทุธศาสตร์ 2558

กระทรวงศึกษาธิการ

                 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส

ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทัว่ถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ให้พลเมืองมีคุณภาพ 

มีความสมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยสามารถ

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

1. นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย และยึดหลักความ
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7. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีม่ีมาตรฐานคุณภาพ

8. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

เพือ่ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

10. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

11. ประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

13. หน่วยงานมีระบบบริหารและจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทัง้ระบบเต็มตามศักยภาพ

12. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์
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ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน 

ท้องถิ่น และตลาดแรงงาน    

2. การบริการวิชาชีพแก่เกษตรกรและผู้สนใจ 

3. สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา

4. อบรมนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

5. สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในการจัดการศึกษา

6. ให้ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ  การรับงานการค้า  และการรับจัดท า  รับบริการ รับจ้างผลิต

เพือ่จ าหน่ายทีส่อดคล้องกับการเรียนการสอน

อัตลักษณ์
             จัดสวนสวยจัดสวนสวย

เอกลักษณ์
ทักษะเยี่ยม

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียันาท

                         “การเกษตรก้าวไกล       ปรับใช้เทคโนโลยี

                           ตามวิถีภูมิปัญญา        พัฒนาส่ิงแวดล้อม”

“เป็นผู้น าการศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีในชุมชน”
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จดุเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ผู้เรียนอยู่ดี หมายถึง หอพักสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 

สวัสดิการดี

2. กินดี หมายถึง อาหารถูกหลักโภชนาการสมวัย ถูกหลักอนามัยและเพียงพอ

3. เรียนดี หมายถึง จัดส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา สนับสนุนให้ครูสอนดี และผู้เรียนเรียนดี

4. มีรายได้ หมายถึง นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

5. ปลอดภัย หมายถึง วิทยาลัยฯ และหอพัก มีความปลอดภัย มั่นคง

6. ปลอดภัยเสพติด หมายถึง บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่เสียง)

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน่

                   6.  รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ  ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่6-10 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ณ  วิทยาลัยเกษตรและ
                   7.  รางวัลชนะอันดับที ่1 คะแนนรวมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกสาขา  ระดับภาค  การ

ประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี  ภาคกลาง  คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่19-23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  ณ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

                 2. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค อันดับที ่2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557
                 3. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะวิชาชีพสาขาพืน้ฐาน  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี  คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่6-10 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
                  4.  รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะวิชาชีพสาขาศิลปเกษตร  ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่6-10 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ณ  วิทยาลัยเกษตรและ
                  5.  รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลเกษตร  ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่6-10 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ณ  วิทยาลัยเกษตรและ

                1. ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับชาติ อันดับที ่2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 2. ได้รับคัดเลือกเป็น

สถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค อันดับที่
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กลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่1 พัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหเปนทีย่อมรับของตลาดแรงงานและสังคมทัง้ใน

และตางประเทศ

มาตรการที ่2 สงเสริม สนับสนุนงบประมาณดานจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและการฝึกอบรม

วิชาชีพ

มาตรการที ่3 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพ ไดมาตรฐาน

มาตรการที ่4 เสริมสรางทักษะชีวิตผูเรียน

มาตรการที ่5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กลยทุธ์ที่ 2 การเพิม่ปริมาณผูเรียน

มาตรการที ่1 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร

มาตรการที ่2 สรางทัศนคติทีดี่ตอการอาชีวศึกษาเกษตรแกนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

มาตรการที ่3 ปรับทัศนคติและการรับรูตอการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเกษตร 

ต้ังแตระดับครอบครัวและชุมชน

มาตรการที ่4 เชื่อมโยงความรวมมือ จัดการอาชีวศึกษาเกษตรกับภาครัฐและภาคเอกชน

มาตรการที ่5 จัดใหมีระบบคาดการณความต้องการก าลังคนภาคการเกษตรและทีเ่กี่ยวข้อง

กลยทุธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือในทุกภาคส่วน

มาตรการที ่1 สรางและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ

มาตรการที ่2 พัฒนาความรวมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

มาตรการที ่3 พัฒนาเครือขายแหลงเรียนรูชุมชน และสถานศึกษาเครือข่าย

มาตรการที ่4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษา

ระดับ
นานาชาติ

3. กลยทุธ์และมาตรการของสถานศึกษา

                   8.  รางวัลชนะอันดับที ่1 หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน

อนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ภาคกลาง  

คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่19-23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
                   9.  ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  ผ่านมาตรฐานเหรียญทอง  การประชุม

วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ภาคกลาง  คร้ังที ่34 ระหว่างวันที ่19-23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  ณ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
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มาตรการที ่5 พัฒนาศักยภาพด้านส่ือสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษา 

และนักเรียน
นักศึกษา

กลยทุธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

มาตรการที ่1 สรางเครือขายความรวมมือ หนวยงานวิชาการและการวิจัย ร่วมกับภาครัฐ

และเอกชนทัง้ในและตางประเทศ

มาตรการที ่2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 

มาตรการที ่3 สงเสริม สนับสนุนระบบการควบคุมภายใน

มาตรการที ่4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา

มาตรการที ่5 สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
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1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน 

5. สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ

6. ให้ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ  การรับงานการค้า  และการรับจัดท า  รับบริการ รับจ้างผลิต
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สงเสริม สนับสนุนงบประมาณดานจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและการฝึกอบรม

สรางทัศนคติทีดี่ตอการอาชีวศึกษาเกษตรแกนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ปรับทัศนคติและการรับรูตอการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเกษตร 

จัดใหมีระบบคาดการณความต้องการก าลังคนภาคการเกษตรและทีเ่กี่ยวข้อง
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4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

1. นายจ านง  โกสุวินทร์ ปีการศึกษา  2522  - 2523

2. นายประสาทศักด์ิ  เกษตรพันธุ์ ปีการศึกษา  2523  - 2530

3. นายอุดมเดช    คณะบูรณ์ ปีการศึกษา  2530  - 2531

4. นายกลธี  ขยันการนาวี ปีการศึกษา  2531  - 2533

5. นายสมควร  ผ่ึงผาย ปีการศึกษา  2533  - 2537

6. นายนพรัตน์  จ าลองพันธุ์ ปีการศึกษา  2537  - 2542

7. นายประยูร  โพธิง์าม ปีการศึกษา  2542  - 2545

8. นายวรศิลป์  สุริยะ ปีการศึกษา  2545  - 2546

9. นายสมควร  ผ่ึงผาย ปีการศึกษา  2546  - 2550

10. นายทรงชัย ร่มโพธิ์ ปีการศึกษา  2550  - 2552

11. นายประเวศ  วรางค์กูร ปีการศึกษา  2552  - 2553

12. นายวันชัย  จารุพงศ์ ปีการศึกษา  2553  - 2554

13. นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ปีการศึกษา  2554  - 2555

14. นายศักด์ิสิทธิ ์แสงกลับ ปีการศึกษา  2555 - 2556

15. นายถาวร  ทิพวรรณ ปีการศึกษา  2556  - ปัจจุบัน

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

ชื่อภาษาอังกฤษ Chainat College of Agriculture and Technology

ทีต่ั้งสถานศึกษา  เลขที ่134  หมู่ที ่3  ต าบลหางน  าสาคร อ าเภอมโนรมย์

จังหวัดชัยนาท 17170

4. ประวัต ิความเปน็มา และขอ้มูลดา้นอาคารสถานที่

วิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชียันาท

               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท จัดตั งขึ นเมื่อวันที ่1 มกราคม 2522   เพือ่สนองนโยบาย

รัฐบาลในปีเกษตรกร และเพือ่ขยายการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ น โดยจังหวัด

ชัยนาทได้มอบทีดิ่นสาธารณประโยชน์ ในเขตหมู่บ้านดอนแตงต าบลหางน  าสาคร  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัด

ชัยนาท  จ านวน  2 แปลง เลขทีโ่ฉนด 15963 และ 15964 เป็นทีตั่ งสถานศึกษาเมื่อวันที ่ 18 มิถุนายน 

2522  โดยใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท" ได้เปิดรับนักเรียนแผนกวิชาเกษตรกรรม ตั งแต่ปี

การศึกษา 2524  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524 ต่อมาเมื่อวันที ่26  

กันยายน  2539  ได้เปล่ียนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาทเป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท" 
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โทรศัพท์     โทร. 0 5644 7395

โทรสาร      โทร.  0 5643 1512

เว็บไซต ์     www.cct.ac.th

อีเมล         kasetchainat@hotmail.com

เน้ือทีข่องสถานศึกษา

1,204 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา

มอีาคาร รวมทั งสิ น 35 หลัง  มีห้องทั งสิ น 61 ห้อง ได้แก่

1. อาคารเรียน จ านวน  5  หลัง  30  ห้อง

2. อาคารห้องสมุด จ านวน 1  หลัง 1 ห้อง

3. อาคารอ านวยการ จ านวน 1  หลัง 6  ห้อง

4. อาคารฝึกอบรม จ านวน 2  หลัง 10 ห้อง

5. อาคารศูนย์วิทยบริการ จ านวน 1 หลัง 1 ห้อง

6. อาคารอาเซียนศึกษา จ านวน 1 หลัง  3 ห้อง

7. อาคาร อกท. จ านวน 1  หลัง  4  ห้อง

8. อาคารหอประชุม จ านวน 2  หลัง

9. อาคารโรงอาหาร จ านวน 1  หลัง  4 ห้อง

10. อาคารพัสดุ จ านวน 1  หลัง  2 ห้อง

11. อาคารโรงเก็บเคร่ืองมือช่าง จ านวน  2 หลัง

12. อาคารโรงเก็บเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม จ านวน  1  หลัง

13. อาคารประมง จ านวน  1  หลัง

14. อาคารโรงเห็ด จ านวน  1  หลัง

15. อาคารเรือนเพาะช า จ านวน  1  หลัง

16. อาคารโรงเก็บปุย๋ จ านวน  1  หลัง

17. อาคารโรงเมล็ดพันธุ์ จ านวน  1  หลัง

18. อาคารคอกสัตว์ จ านวน  11  หลัง
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5. แผนภมูิโครงสร้างการบริหาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยนาท

ผู้อ ำนวยกำร
นายถาวร ทิพวรรณ

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นายนิธิศ  ทิพนี 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นายถาวร  ทิพวรรณ

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวุฒิชัย  กางกรณ์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมชาย  ท่าตะเคียน 

งานบริหารทั่วไป
นางกนก  การสมวรรณ

งานบุคลากร
นายสุระพันธุ์  โป๊ะบุญชื่น

งานการเงิน
นางวรนุช  ทองเอี่ยม

งานการบัญชี 

งานพัสดุ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งาน ความร่วมมือ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางฉลองศรี สิทธิด ารง

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งาน วิทยบริการและห้องสมุด

งานวัดผลและประเมินผล
นางอรษา  ทองเด็จ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนงานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางอธิติยา  ฤทธิ์ทัพ

งาน ฟาร์มและโรงงาน

แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาช่างเกษตร

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Jin
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6.1 อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2558     ข้อมูล ณ วันที ่1 ตุลาคม 2558

ผู้ให้ข้อมูล นายสุระพันธุ ์ โป๊ะบุญชื่น (หัวหน้างานบุคลากร)

อัตราก าลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยันาท มบีุคลากรทัง้สิ้น  74 คน

ก. ขา้ราชการ 38 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน

2 ข้าราชการครู 31 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 3 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 14 คน

1 ท าหน้าทีส่อน - คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 14 คน

ค. พนักงานราชการ 3 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 3 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 1 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 18 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ -     คน

ฉ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง ไปชว่ยราชการทีอ่ื่น -     คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง - คน

1 ข้าราชการ - คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

6. ขอ้มูลบคุลากร

วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยชียันาท
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 70 คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 - คน 16 คน 16

 - ปวช./ม.6 - คน 5 คน 5

 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 9 คน 9

 - ปริญญาตรี 28 คน 5 คน 33

 - ปริญญาโท 7 คน - คน 7

 - ปริญญาเอก - คน - คน -

รวม 35 คน รวม 35 คน 70

6.3 ข้อมูลลูกจา้งชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จา้ง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร -         คน -     คน -

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน -         คน -     คน -

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 1 คน 18 คน 19

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) -         คน -     คน -

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ คน - คน

รวม 1 คน รวม 18 คน 19

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขา้ราชการ รวม 34 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ครูที่ปรึกษา อกท.

หวัหน้างานพสัดุ

หวัหน้างานเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม

หวัหน้าแผนกพชืศาสตร์

หวัหน้างานแนะแนว

หวัหน้างานหลักสูตร

ประจ างานแนะแนว

หวัหน้างานหลักสูตร

หวัหน้างานปกครอง

ปฏบิตัิหน้าที่วุฒิการศึกษา

สอนวิชา

การผลิตผัก

หลักการเล้ียงสัตว์

วทิยาศาสตร์

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ป.โท8. นายส าเนาว ์ ฤทธิน์ุช

9. นายเชาวฤ์ทธิ ์ สุขเกษม

2. นายวรีวธุ  ศรีคงดวง

3. นายบญัชา  ก๋งพยา

การผลิตพชืไร่

การสุขาภบิาลสัตว์

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

สถิติและการวางแผนการทดลอง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี1. นายแสวง  คงคารักษ์ การเล้ียงไก่เนื้อ

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

7. นายไพบลูย์  การสมวรรณ

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ชื่อ - สกุล

6. นางอรษา  ทองเด็จ

4. นายสมพงษ ์ ทองเด็จ

5. นางฉลองศรี  สิทธดิ ารง
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สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

หวัหน้างานประกันคุณภาพ

หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

งานตกแต่งสถานที่

หวัหน้าบคุลากร

หวัหน้าแผนกสัตวศาสตร์

หวัหน้างานทวภิาคี

หวัหน้างานสวสัดิการหอพกั

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตและการค้า

หวัหน้างานสวสัดิการอาหาร

หวัหน้างานส่ือโสต

งานกิจกรรม

ประจ างานฝึกงาน

หวัหน้างานอาคารสถานที่

งานฟาร์มเหด็

หวัหน้างานฟาร์มธรุกิจ

หวัหน้างานทะเบยีน

ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 

หวัหน้างานวจิัยและพฒันา

งานตกแต่งสถานที่

หวัหน้างานหอ้งสมุด

หวัหน้างานครูที่ปรึกษา

หวัหน้างานบริหารทั่วไป

หวัหน้างานการเงิน

หวัหน้างานบญัชี

22. นายชนะกิจ  แสงอรุณ ป.ตรี

11. นายสุชาติ  อินทร์อุดม ป.ตรี คณิตศาสตร์

การเกษตรผสมผสาน

10. นางสาวพนัธภิา  สอนเมือง ป.โท การปรับปรุงพนัธุพ์ชื

34. นางมาเรียม  หอมจ าปา ป.ตรี -

32. นางกนก  การสมวรรณ ป.ตรี -

33. นางวรนุช  ทองเอี่ยม ป.ตรี

31. นายมนตรี  ยวงเงิน ป.ตรี การผลิตสารชีวภาพ

30. นางสิริมา  อินทร์อุดม ป.ตรี ภาษาไทย

29. นายประยุทธ  จูชัง ป.ตรี การขยายพนัธุพ์ชื

28. นางจินตนา  จูชัง ป.ตรี การผลิตพชืโดยเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ

27. นายสง่า  ทพิหมึก ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

26. นางราตรี   มงคลนิมิตร ป.โท วทิยาศาสตร์

25. นายอารักษ ์ มงคลนิมิตร ป.โท การผลิตไก่เนื้อ

23. นางอัชรียา  ยังแหยม ป.ตรี

24. นายชูชาติ  สุขเกษม ป.ตรี การผลิตเหด็

21. นายยุทธพงษ ์ แหวนพมิาย ป.ตรี พลศึกษา

การเล้ียงสัตวน์้ า

เกษตรชลประทาน

20. นายโกสุม  ธนะไพบลูย์ ป.ตรี ไฟฟา้ในฟาร์ม

19. นางระววีรรณ  ผ่องเวหา ป.ตรี ผลิตภณัฑ์พชื

18. นางอธติิยา  ฤทธิท์พั ป.โท อุตสาหกรรม

17. นายสมพงษ ์ ทองเอี่ยม ป.ตรี แทรกเตอร์และเคร่ืองจักรกลเกษตร

16. นายสุรพล  กันจาด ป.ตรี การผลิตข้าว

15. นายฉัตรชัย  ชัยมงคล ป.ตรี การผลิตสุกร

14. นายสุรพนัธุ ์ โปะ๊บญุชื่น ป.ตรี โภชนะศาสตร์สัตว์

12. นายสมชาย  หอมจ าปา ป.ตรี

13. นายจรัญ  เกตุสาลี ป.ตรี หลักพชืกรรม

-

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา
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6.3.2 ลูกจ้างประจ า รวม 14 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

พนักงานพมิพดี์ด

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

4. นายวชิียร  เทศผล พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

5. นายสมพงษ ์ มั่นอินทร์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

6. นายววิชั  เถื่อนยัง หวัหน้างานอาคาร 

7. นายบญุเลิศ  แปน้โพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ 

8. นายอ านาจ  นาคเมือง พนักงานขับรถยนต์ 

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

พนักงานรับโทรศัพท ์

พนักงานพมิพดี์ด

13. นายสุรัช  สงสัย พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

พนักงานบขับเคร่ืองจักรกล

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 3 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หวัหน้างานสวสัดิการพยาบาล

ประจ างานบญัชี

ปฏบิตัิหน้าที่

-

-

-

ปฏบิตัิหน้าที่

ป.4

ป.4

3. นางสาวธนัยพร  ดีสมบรูณ์ ป.โท

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

-

1. นายอ านวย  พลูเพิ่ม ป.ตรี -

2. นายอนันต์  อินทร์นุ่ม ป.4

การบญัชี

3. นางประพนัธ ์ สินชัย ป.4

2. นางวรรณฤมล  โปะ๊บญุชื่น ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

1. นายโรจน์  นามขาว ป.ตรี คอมพวิเตอร์

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

-

12. นายกิตติชัย  กุลรัตนาวโิรจน์ ปวช.

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

-

-

10. นายสังวาลย์  เถื่อนยัง ป.4

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

14. นายชูชีพ  อ าภธูร ม.6 -

ม.ศ.3 -

-

9. นางทองพราว  เทศธรรม ป.4 -

11. นายทองอยู่  เชื้อภยั ป.4

ป.4 -

ป.4

ป.4 -
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 19 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

งานวดัผลและประเมินผล

งานทะเบยีน

งานฟาร์มหญ้าเนเปยีร์

งานโรงครัว

งานฟาร์มสัตวใ์หญ่

ครูพี่เล้ียงหอพกัหญิง

งานเอกสารการพมิพ์

งานฟาร์มไก่

งานโรงครัว

งานฟาร์มหญ้าเนเปยีร์

งานฟาร์มหญ้าเนเปยีร์

งานฟาร์มไก่

งานหลักสูตรพเิศษ

งานทวภิาคี

ครูพี่เล้ียงหอพกัชาย

แปลงพชือาหารสัตว์

17. นางสาวพรรณี  ดิษอ่ า ประจ างานการเงินและบญัชี

18. นางสาวณัชชา  อ่อนสกุล ประจ างานหอ้งสมุด

19. นายพะจอเป้ งานเรือนเพาะช า

-

ป.ตรี

ปวช.

-

-

-

-

-

14. นางสาวสกาวเดือน  ข าเนียม

ปฏบิตัิหน้าที่

-

ป.6

13. นางวรกานต์  นามขาว ปวส.

ปวส.

16. นายอิทธ ิ ชูพนิิจ ปวส. -

ป.4 -

9. นางสาวสุรัตน  แตงฉ่ า ม.6 -

15. นายเจษฏาภรณ์  ก้องไพรวลัย์ ปวส. -

12. นายบญุชาย  เกียงวงษ์ ปวส.

10. นายอลงกรณ์  จันตะเภา ม.3

11. นางสาวกัญญรัตน์  บลิชัย

6. นางสาวปยิะวรรณ  โฉมฉาย ปวส. -

7. นางอริสา  อินทร์นุ่ม ปวส. -

8. นายพยุง  กันฉุน

4. นางสาวสีนวล  แตงฉ่ า ป.6 -

5. นายน้อย  เขียนแปะ๊ ป.4 -

2. นางสาวอภญิญา  เถื่อนยัง ปวส. -

3. นายจักริน  อินทร์นุ่ม ปวส. -

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

1. นางจินตนา  แสงอรุณ ป.ตรี ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

ปวช. -



19



20



21



22

หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 151 90 90 331 55 89 144 475

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/พชืศาสตร์ 81 42 46 169 - - - - 169

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ 51 23 25 99 - - - - 99

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/เกษตรทั่วไป - - 19 19 - - - - 19

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/การเกษตร - 25 - 25 - - - - 25

2. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน พชืศาสตร์/พชืไร่ - - - 24 9 33 - - 33

 - สาขาวชิา/งาน พชืศาสตร์/พชืสวน - - - 4 18 22 - - 22

 - สาขาวชิา/งาน สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์ - - - 27 29 56 - - 56

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์ - - - 33 33 - - 33

3. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี/การบญัชี 19 - 19 - - - - 19

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน 965 คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 387 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ - คน

7. ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2557 (ปปีจัจุบนั)

1352

475

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 150 151 90 391 140 55 195 586

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/พชืศาสตร์ 60 81 42 183 - - - - 183

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ 60 51 23 134 - - - - 134

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/การเกษตร - - 25 25 - - - - 25

2. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน พชืศาสตร์/พชืไร่ - - - 40 24 64 - - 64

 - สาขาวชิา/งาน พชืศาสตร์/พชืสวน - - - 40 4 44 - - 44

 - สาขาวชิา/งาน สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์ - - - 60 27 87 - - 87

3. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี/การบญัชี 30 19 - 49 - - - - 49

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน 1,000 คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 130 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 200 คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558  (ปีตอ่ไป) 

ภาคเรยีนที่ 1/2558(ปตี่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.  

โครงการ

เสริมสร้าง

มาตรฐาน

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

2. 

โครงการ

อาชีวะ

สร้าง

ผู้ประกอบ

การใหม่

แบบครบ

วงจร

3. 

โครงการ

การผลิต

และ

พัฒนา

บุคลากร

ให้

สอดคล้อง

กับความ

ต้องการ

ต่างประเท

4. 

โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน

5. 

โครงการ

ผลิต

พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครู

และ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

6. 

โครงการ

การลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

ตอบสนอง

ภาคการ

ผลิต

8. 

โครงการ

ค่าใช้จ่าย

สร้างและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

9. 

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน
รวมทั้งสิ้น

30,182,923  434,844   604,585   29,908     -          31,252,260  236,311   131,928   117,944   539,865   367,480   50,000     49,981     1,100,000   83,000     2,676,508    33,928,768 

 1. แผนงานขยายโอกาส

และพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษา

25,514,494 434,844  604,585  -         -         26,553,923 199,791  131,928  117,944  539,865  367,480  50,000    49,981    1,100,000  83,000    2,639,988   29,193,911 

 - งบบคุลากร 24,383,297  24,383,297 -          24,383,297 

 - งบด าเนินงาน 1,123,698    419,844   516,685   2,060,227   49,981     49,981     2,110,207  

 - งบลงทนุ -            -          -           

 - งบเงินอุดหนุน 7,500         15,000     87,900     110,400     83,000     83,000     193,400     

 - งบรายจ่ายอื่น -            199,791   131,928   117,944   539,865   367,480   50,000     1,100,000   2,507,007.51   2,507,008  

ส่วนที ่3 
แผนปฏบิัติราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยันาท

3.1 สรุปผลการใชจ้่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวม

ทัง้สิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.  

โครงการ

เสริมสร้าง

มาตรฐาน

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

2. 

โครงการ

อาชีวะ

สร้าง

ผู้ประกอบ

การใหม่

แบบครบ

วงจร

3. 

โครงการ

การผลิต

และ

พัฒนา

บุคลากร

ให้

สอดคล้อง

กับความ

ต้องการ

ต่างประเท

4. 

โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน

5. 

โครงการ

ผลิต

พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครู

และ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

6. 

โครงการ

การลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

ตอบสนอง

ภาคการ

ผลิต

8. 

โครงการ

ค่าใช้จ่าย

สร้างและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

9. 

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน
รวมทั้งสิ้น

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวม

ทัง้สิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย

 2. แผนงาน สนับสุนการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
4,668,428   -         -         -         -         4,668,428   -         -         -         -         -         -          4,668,428  

 - งบบคุลากร -            -          -           

 - งบด าเนินงาน -            -          -           

 - งบลงทนุ -            -          -           

 - งบเงินอุดหนุน 4,668,428    4,668,428   -          4,668,428  

 - งบรายจ่ายอื่น -            -          -           

 3. แผนงาน ส่งเสรมิการ

วิจัยและพัฒนา
0 0 0 29,908    -         29,908       -         -         -         -         -         -          29,908      

 - งบบคุลากร -            -          -           

 - งบด าเนินงาน -            -          -           

 - งบลงทนุ -            -          -           

 - งบเงินอุดหนุน 29,908     29,908       -          29,908      

 - งบรายจ่ายอื่น -            -          -           
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.  

โครงการ

เสริมสร้าง

มาตรฐาน

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

2. 

โครงการ

อาชีวะ

สร้าง

ผู้ประกอบ

การใหม่

แบบครบ

วงจร

3. 

โครงการ

การผลิต

และ

พัฒนา

บุคลากร

ให้

สอดคล้อง

กับความ

ต้องการ

ต่างประเท

4. 

โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน

5. 

โครงการ

ผลิต

พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครู

และ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

6. 

โครงการ

การลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

ตอบสนอง

ภาคการ

ผลิต

8. 

โครงการ

ค่าใช้จ่าย

สร้างและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

9. 

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน
รวมทั้งสิ้น

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวม

ทัง้สิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย

 4. แผนงานปอ้งกัน

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤติมิชอบในภาครฐั

0 0 0 0 0 0 36,520    -         -         -         -         36,520     36,520      

 - งบบคุลากร 0 -          -           

 - งบด าเนินงาน 0 -          -           

 - งบลงทนุ 0 -          -           

 - งบเงินอุดหนุน 0 -          -           

 - งบรายจ่ายอื่น 0 36,520     36,520     36,520      
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.  

โครงการ

เสริมสร้าง

มาตรฐาน

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

2. 

โครงการ

อาชีวะ

สร้าง

ผู้ประกอบ

การใหม่

แบบครบ

วงจร

3. 

โครงการ

การผลิต

และ

พัฒนา

บุคลากร

ให้

สอดคล้อง

กับความ

ต้องการ

ต่างประเท

4. 

โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน

5. 

โครงการ

ผลิต

พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครู

และ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

6. 

โครงการ

การลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

ตอบสนอง

ภาคการ

ผลิต

8. 

โครงการ

ค่าใช้จ่าย

สร้างและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

9. 

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน
รวมทั้งสิ้น

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวม

ทัง้สิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.  

โครงการ

เสริมสร้าง

มาตรฐาน

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

2. 

โครงการ

อาชีวะ

สร้าง

ผู้ประกอบ

การใหม่

แบบครบ

วงจร

3. 

โครงการ

การผลิต

และ

พัฒนา

บุคลากร

ให้

สอดคล้อง

กับความ

ต้องการ

ต่างประเท

4. 

โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน

5. 

โครงการ

ผลิต

พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครู

และ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

6. 

โครงการ

การลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

ตอบสนอง

ภาคการ

ผลิต

8. 

โครงการ

ค่าใช้จ่าย

สร้างและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

9. 

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน
รวมทั้งสิ้น

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวม

ทัง้สิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย
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ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.  

โครงการ

เสริมสร้าง

มาตรฐาน

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

2. 

โครงการ

อาชีวะ

สร้าง

ผู้ประกอบ

การใหม่

แบบครบ

วงจร

3. 

โครงการ

การผลิต

และ

พัฒนา

บุคลากร

ให้

สอดคล้อง

กับความ

ต้องการ

ต่างประเท

4. 

โครงการ

ขยาย

บทบาท

ศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อ

ชุมชน

5. 

โครงการ

ผลิต

พัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวิตครู

และ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

6. 

โครงการ

การลด

ปัญหา

การออก

กลางคัน

ของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

ตอบสนอง

ภาคการ

ผลิต

8. 

โครงการ

ค่าใช้จ่าย

สร้างและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

9. 

โครงการ

หารายได้

ระหว่าง

เรียน
รวมทั้งสิ้น

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

รวม

ทัง้สิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย
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1. ประมาณการรายรับ 48,716,727 บาท
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 2,682,067 บาท

 ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 322,067.00        บาท

 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2,360,000.00     บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 46,034,660 บาท

งบบุคลากร 26,850,000.00 บาท

งบด าเนินงาน 2,936,850.00 บาท

งบลงทุน 8,530,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 5,640,810.00     บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,077,000.00     บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 48,714,710.00   บาท
งบบุคลากร 28,470,000 บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ 22,500,000.00   บาท

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,500,000.00     บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 850,000.00        บาท

- ค่าจ้างชั่วคราว 1,620,000.00     

งบด าเนินงาน 6,285,750 บาท

 -  ค่าตอบแทน 200,000.00        บาท

 -  ค่าใช้สอย 804,000.00        บาท

 -  ค่าวัสดุ 3,781,750.00     บาท

 -  ค่าสาธาณูปโภค 1,500,000.00     บาท

งบลงทุน 8,530,000 บาท

 - ครุภัณฑ์ 1,330,000.00     บาท

 - ส่ิงก่อสร้าง 7,200,000.00     บาท

งบเงินอุดหนุน 5,428,960 บาท

 -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,962,000.00     บาท

 -  เรียนฟรี 15 ปี 1,239,960.00     บาท

 -  ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 30,000.00         บาท

 -  สถานศึกษาขนาดเล็ก 1,000,000.00     บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีตอ่ไป)

ส่วนที ่3 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยันาท
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 -  โครงการชีววถิี 20,000.00         บาท

 -  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 287,000.00        บาท
 -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 100,000.00        บาท

- การศึกษาเกษตรระยะส้ัน 150,000.00        บาท

- โครงการลดการออกกลางคัน 50,000.00         บาท

- โครงการศูนย์ก าลังคนอาชีว 100,000.00        บาท

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 450,000.00        บาท

- โครงการอาหารกลางวนั ฯ 40,000.00         บาท

งบรายจ่ายอ่ืน - บาท
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์
รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ย

ต้ังแต่

อนุบาล

จนถึง

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

3. โครงการ

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

4. โครงการ

ชีววิถี

5. โครงการ

ขยาย

บทบาทศูนย์

ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน

6. ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพอสิระ
ในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

8. โครงการ

ศูนย์ก าลังคน

9. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
อาเซียน

10. 
โครงการ
อาหาร
กลางวัน

รวม

ทั้งสิ้น

40,222,850 126,900 150,000 30,000 40,529,750 1,962,000 1,239,960 1,000,000 20,000       287,000     100,000     50,000       100,000     450,000     40,000       5,248,960  2,936,000  48,714,710

 - งบบคุลากร 26,850,000 26,850,000   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1,620,000    28,470,000  

เงินเดือนข้าราชการ 22,500,000 22,500,000 -                22,500,000

เงินวทิยฐานะ -                

เงินประจ าต าแหน่ง -                

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 3,500,000   3,500,000 -                3,500,000

เงินอืน่ ๆ -                

ค่าตอบพนักงานราชการ 850,000     850,000 -                850,000

ค่าจา้งชั่วคราว -              -                1,620,000  1,620,000
-                

สว่นที ่3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีัยนาท

ผลผลิต

เงิน

รายได้ 

บกศ.
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รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์
รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ย

ต้ังแต่

อนุบาล

จนถึง

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

3. โครงการ

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

4. โครงการ

ชีววิถี

5. โครงการ

ขยาย

บทบาทศูนย์

ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน

6. ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพอสิระ
ในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

8. โครงการ

ศูนย์ก าลังคน

9. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
อาเซียน

10. 
โครงการ
อาหาร
กลางวัน

รวม

ทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

เงิน

รายได้ 

บกศ.

 -  งบด าเนินงาน 4,842,850   126,900   -              -              4,969,750  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1,316,000    6,285,750  

      - ค่าตอบแทน 100,000   -              -              -              100,000   100,000    200,000   

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 100,000   100,000   -                100,000    

เงินค่าสอนพเิศษ -              -                

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ -              -                

ค่าตอบแทนพเิศษขรก.และลจ. -              -                

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.

ภาคใต้

-              -                

      - ค่าใช้สอย 754,000   -              -              -              754,000   -                50,000 804,000  

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ า) -              -                

ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ า) -              -                

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป

ราชการ

450,000   450,000   -                

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 80,000     80,000    -                

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 100,000   100,000   -                50,000 

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง -              -                

ค่าจา้งเหมาบริการ -              -                

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 124,000   124,000   -                



28

รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์
รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ย

ต้ังแต่

อนุบาล

จนถึง

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

3. โครงการ

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

4. โครงการ

ชีววิถี

5. โครงการ

ขยาย

บทบาทศูนย์

ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน

6. ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพอสิระ
ในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

8. โครงการ

ศูนย์ก าลังคน

9. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
อาเซียน

10. 
โครงการ
อาหาร
กลางวัน

รวม

ทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

เงิน

รายได้ 

บกศ.

          - ค่าวัสดุ 2,538,850  126,900   2,665,750  -                1,116,000    3,781,750  

วสัดุส านักงาน 648,070   36,550     684,620   -                

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 609,232   50,350     659,582   -                

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 366,156   366,156   -                

วสัดุการศึกษา 209,234   40,000     249,234   -                1,116,000    

วสัดุงานบ้านงานครัว 104,616   104,616   -                

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 40,000     40,000    -                

วสัดุคอมพวิเตอร์ 156,924   156,924   -                

วสัดุกอ่สร้าง 352,310   352,310   -                

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 52,308     52,308     -                

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขั้นต่ า) 1,450,000  -         -         -         1,450,000  50,000   1,500,000  

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000     25,000    -                

ค่าน้ าประปา 1,000       1,000      -                

ค่าไฟฟา้ 1,340,000   1,340,000  -                50,000   

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,500 2,500      -                

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 78,000 78,000    -                

ค่าบริการโทรคมนาคม 3,500 3,500      -                
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รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์
รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ย

ต้ังแต่

อนุบาล

จนถึง

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

3. โครงการ

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

4. โครงการ

ชีววิถี

5. โครงการ

ขยาย

บทบาทศูนย์

ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน

6. ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพอสิระ
ในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

8. โครงการ

ศูนย์ก าลังคน

9. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
อาเซียน

10. 
โครงการ
อาหาร
กลางวัน

รวม

ทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

เงิน

รายได้ 

บกศ.

 - งบลงทนุ 8,530,000  -         -         -         8,530,000  -                8,530,000  

  3.1 ครุภัณฑ์ -         -                

  - เคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 1,330,000   1,330,000  -                

  3.2 ส่ิงกอ่สร้าง -         -                

  - ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน 500,000   500,000   -                

  - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ

เพื่อ

6,700,000   6,700,000  -                

พฒันาสถานศึกษา -         -                

 - งบเงินอุดหนุน 150,000   30,000    180,000   1,962,000  1,239,960  1,000,000  20,000      287,000    100,000    50,000      100,000    450,000    40,000      5,248,960  5,428,960  

- โครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวติ 1,962,000  

- โครงการเรียนฟรี 15 ปี 1,239,960  

 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะ

ส้ัน

150,000   150,000   -           

 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ

หุ่นยนต์

30,000     30,000    -           

 - อดุหนุนโครงการสถานศึกษาขนาด

เล็ก
-         1,000,000  1,000,000  

 - อดุหนุนโครงการชีววถิี -         20,000       20,000      

 - อดุหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน -         287,000     287,000    
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รวมทั้งสิ้น

เปน็เงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุน่ยนต์
รวม

1. โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ย

ต้ังแต่

อนุบาล

จนถึง

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2.โครงการ

เรียนฟรี 15

 ปี

3. โครงการ

สถานศึกษา

ขนาดเล็ก

4. โครงการ

ชีววิถี

5. โครงการ

ขยาย

บทบาทศูนย์

ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน

6. ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพอสิระ
ในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

8. โครงการ

ศูนย์ก าลังคน

9. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
อาเซียน

10. 
โครงการ
อาหาร
กลางวัน

รวม

ทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงนิปตีามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2558) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

เงิน

รายได้ 

บกศ.

 - อดุหนุนโครงการศูนย์บ่มเพาะ -         100,000     100,000    

 - อุดหนุนโครงการลดปัญหาการออก

กลางคัน -         50,000       50,000      

 - อดุหนุนโครงการศูนย์ก าลัง

อาชีวศึกษา

-         100,000     100,000    

 - อุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่

อาเซียน -         450,000     450,000    

 - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั

แบบอยา่งยนื -         40,000       40,000      

 - งบรายจ่ายอ่ืน -              -                -                -                -                -                -                -                -                -              -         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


