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ค าน า 
 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทใน
การส่งเสริมให้มีการจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน การก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม การบริการวิชาชีพสู่สังคม และ
การจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และจัดการ
ศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยเกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ และตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
วิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  

            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศกึษา 
๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

เดิมชื่อ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” เปิดทําการสอน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๔ เปิด
สอนหลักสูตรชั้นประถมปีที่ ๔ และ ๕ รับเฉพาะนักเรียนชายประจํา โดยมีนายทิม หาญกล้า เป็น
ครูใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ” เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ และเริ่มรับผู้สําเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนหลักสูตร ๒ ปี ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๔๙๔ เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม 
“ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๐๗   
เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเท่าประโยค
มัธยมศึกษาชั้นสูง และประกาศนียบัตร “ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนก
เกษตรกรรม ปีการศกึษา ๒๕๑๓ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ป.ก.ศ. เกษตร) 
ได้รับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะเกษ” เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ สังกัด 
กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูประบบบริหารราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) ปัจจุบันมี นายอรัญ  สิงห์คํา เป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

 
 ๑.๒ ปรัชญา  
 ความรู้เป็นเลิศ  ประเสริฐจริยา   มีพลาสมบูรณ์  เพ่ิมพูนหัตถกรรม 
 

1.3 วิสัยทัศน์   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือผลิต

กําลังคนและ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจัดองค์
ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
 
 1.4 พันธกิจ   

๑. การจัดหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



๓. การบริการสังคมบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การวิจัยและพัฒนา 
๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน  
 

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ใน 6  

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชา 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕57  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน   
๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ 
 

3. ขนาดและที่ตั้ง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตั้งอยู่  ๐๙๑  หมู่ที่ ๘   ตําบลหนองครก อําเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๗๐๐ ไร่ วิทยาลัยได้จัดแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วน ๆ ของการจัดการตาม
แผนหลัก (Master Farm Plan) ดังนี้ 

 พ้ืนที่ใช้ในการบริหารวิชาการ (Academic Area)     ๒๒๐  ไร่ 
 พ้ืนที่พักอาศัยบ้านพักครู หอพัก ที่อยู่อาศัย  (Residential Area)  ๒๐๐  ไร่ 
 พ้ืนที่ฟาร์มของสถานศึกษา (College Farm)     ๖๐๐  ไร่ 
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  (Park Area)     ๒๕๐  ไร่ 
 หนองน้ํา  แหล่งน้ํา  (Water Reservoir)     ๑๓๐  ไร่ 
 ป่าละเมาะและอ่ืน ๆ  (Miscellaneous)    ๓๐๐  ไร่ 

 
4. สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลเมือง  อําเภอเมือง        
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ งมีสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามสภาพทั่วไปของจังหวัด       
จําแนกได้ดังนี้ 
 
 



สภาพชุมชนเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดศรีสะเกษมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 
(GDP) ตามราคาประจําปี ๔๕,๖๔๓ ล้านบาท มูลค่าผลิตภณัฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capital :GPP) ของ
ประชากร ๓๖,๑๔๒ บาท อยู่ลําดับที่ ๑๘ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับที่ ๗๕ ของ
ประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณ ๑.๑ ล้านคน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว 
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  ปลูกมันสําปะหลัง หอมแดง กระเทียม ข้าวโพด ถั่วลิสง ปอแก้ว ยางพารา 
ทําสวนผลไม้ เช่น มะละกอ เงาะ กล้วยน้ําว้า ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ หมู 
เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น นอกจากนี้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และทําการประมง  รองลงมา                                                                                                                                                                                                                                                                                        
คือ อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ ทอผ้าไหม งานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น ปั้นหม้อดินเผา สาน
เครื่องใช้จากไม้ไผ่ เป็นต้น 

โครงสร้างประชากรและสังคม 
 จากรายงานผลสํารวจข้อมูลประชากรของสํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ จงัหวัดศรีสะเกษ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๖,๗๙๐ คน จาํแนกเป็นชาย 
๗๒๘,๔๕๒ คน เป็นหญิง ๗๒๘,๓๓๘ คน มีประชากรมากเป็นลําดับที่ ๘ ของประเทศ มีความ
หนาแน่นของประชากรเท่ากับ ๑๖๔.๒๘ คนต่อตารางกิโลเมตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอําเภอเมือง เป็นชาวพ้ืนเมืองที่พูดภาษาไทยอีสาน 

การเมืองการปกครอง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๒ อําเภอ  ๒๐๖ ตําบล 
๒,๕๕๗ หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒. องค์การบริหารส่วนตําบล ๑๙๒ แห่ง ในพื้นที่ ๒๒ อําเภอ  
๓. เทศบาลเมือง ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 
๔. เทศบาลตําบล ๓๔ แห่ง 

 

5.   สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕57  
รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

5.1  จํานวนผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9 
ดังแสดงในตารางที่ ๑.1 ถึงตารางที่ ๑.3 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑.1  จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 
 

 หลักสูตร รวม 
ระดับชั้น ปกติ + ทวิภาค ี เทียบโอนฯ ชาย หญิง ทั้งหมด 

 ชาย หญิง ชาย หญิง    
ปวช. ๑ 93 59   93 59 152 
ปวช.๒ 71 37   71 37 108 
ปวช.๓ 54 26   54 26 80 

รวมระดับ ปวช. 218 122   218 122 340 
ปวส.๑ 104 63   104 63 167 
ปวส.๒ 180 164   180 164 344 

รวมระดับ ปวส. 284 227   284 227 511 
รวมทั้งหมด 504 349   504 349 853 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑.2  จํานวนผู้บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
 
 

 จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหาร/ครู 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
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ฝ่ายผู้บริหาร 5 5 - - 5 - 1 4 - - - - - 5 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 9 6 3 - 5 4 - 4 5 - 2 - 1 3 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 11 10 1 - 2 9 1 7 3 - - 1 3 6 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 13 11 2 - 8 5 1 6 6 - 1 2 5 3 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 11 10 1 - 4 7 1 6 4 - 1 1 3 5 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร 5 3 2 - 5 - - 3 2 - 1 - 1 1 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

3 3 - - - 3 - 3 - - - - - 3 

แผนกวิชาประมง 6 4 - 2 3 3 - 3 3 - - - 2 2 

รวมทั้งหมด 63 52 9 2 32 31 4 36 23 - 5 4 15 28 
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1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร             

1.1   งานบริหารงานทั่วไป 3 2   1 1 2   2  1 

1.2  งานบุคลากร 1    1  1   1   

1.3  งานการเงิน 3 1  1 1  3   1 2  

1.4  งานการบัญชี 2  1  1  2   1 1  

1.5  งานพัสดุ 6   4 2 4 2 1 1 3 1  

1.6  งานอาคารสถานที่ 12   3 9 10 2 9  2 1  

1.7  งานทะเบียน 1  1    1    1  

1.8  งานประชาสัมพันธ์ -            

2.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ             

2.1.  งานวางแผนและงบประมาณ 1  1    1    1  

2.2.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1    1  1   1   

2.3.  งานความร่วมมือ -            

2.4.  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

-            

2.5.  งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา- 

            

2.6.  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

2  1  1  2 1   1  

2.7.  งานฟาร์มและโรงงาน             

2.7.1  ฟาร์มโคนม 4   3 1 4  3  1   
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2.7.  งานฟาร์มและโรงงาน (ต่อ)             

2.7.2  ฟาร์มโคเนื้อ 2   1 1 2  2     

2.7.3  ฟาร์มกระบือ 1    1 1   1    

2.7.4  ฟาร์มแพะและแกะ 1    1  1 1     

2.7.5  ฟาร์มสุกร/ สุกรอุโมงค์ลม 2    2 2  1  1   

2.7.6  ฟาร์มสัตว์ปีกและไก่อุโมงค์ลม 1   1  1  1     

2.7.7  โครงการผสมเทียม 1    1 1   1    

2.7.8  โครงการพืชอาหารสัตว์ -            

2.7.9  โครงการโรงผสมอาหารสัตว์ 1   1  1  1     

2.7.10  ฟาร์มประมง -            

2.7.11  ฟาร์มสวนพฤกษชาติและจัด
จําหน่ายพันธุ์ไม้ 

5    5 3 2   4 1  

2.7.12  ฟาร์มยางพารา-ปาล์มน้ํามัน 1    1 1  1     

2.7.13  ฟาร์มไม้ดอก-ไม้ประดับ 1    1 1  1     

2.7.14  ฟาร์มเพาะเห็ด 1    1  1 1     

2.7.15  ฟาร์มผลไม้ 1    1 1   1    

2.7.16  ฟาร์มสวนผักและพืชไร้ดิน 1    1 1   1    

2.7.17  ฟาร์มนาข้าว 1    1 1   1    
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2.7.18 งานบริการและซ่อมบํารุง 
เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 

2    2 2  1   1  

2.7.19  โรงงานแปรรูปน้ํานม 10   2 8 8 2 6  4   

2.7.20  โรงงานแปรรูปเนื้อ -            

2.7.21  โครงการสวนสมเด็จพระ 
ศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 

4   4  4  4     

3.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

            

3.1.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2    1 1 1    2  

3.2.  งานครูที่ปรึกษา -            

3.3.  งานปกครอง 1    1 1     1  

3.4.  งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน 

1    1  1    1  

3.5.  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 1    1  1 1     

3.6.  งานโครงการพิเศษและงาน
บริการชุมชน 

3   2 1 2 1 1 1  1  

4.  ฝ่ายวิชาการ             

4.1.  แผนกวิชา 6   2 4 3 3 4 1 1   

4.2.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

-            

4.3.  งานวัดผลและประเมินผล 1   1   1    1  

4.4.  งานวิทยาบริการและห้องสมุด 1   1   1    1  

4.5.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -            
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4.  ฝ่ายวิชาการ (ต่อ)             

4.6.  งานสื่อการเรียนการสอน -            

 
 
6. ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วม
คิด ร่วมทํา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิการบรหิารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายอรัญ  สิงห์ค า 

ท าหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
นางจิตรา  อาจิณกิจ 

 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวราวฒิุ  ไกยราช 

 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันานกัเรียนฯ 
นายสมาน  ศรีสุข 

 

ท าหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
นายสิทธิศกัด์ิ  อาจหาญ 

คณะกรรมการทีป่รึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

-  งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

-  งานวดัผลและประเมินผล 
-  งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาตี 
-  งานส่ือการเรียนการสอน 

-  แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ ์
-  แผนกวิชาชีพ ๖  แผนกวิชา 
 

-  งานบริหารงานทัว่ไป 

-  งานบุคลากร 
-  งานการเงิน 

-  งานการบญัชี 

-  งานพสัดุ 
-  งานอาคารสถานท่ี 

-  งานทะเบียน 

- งานประชาสัมพนัธ์ 

- งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
- งานครูท่ีปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
- งานสวสัดิการนกัเรียนนกัศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

- งานแผนงบประมาณ 
- งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
 - งานความร่วมมือ 
- งานวิจยัพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์
- งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผลการคา้ และประกอบธุรกิจ 
- งานฟาร์มและโรงงาน 



7.   เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
7.1  โครงการเด่นและรางวัลที่ภาคภูมิใจ 

       โครงการเด่น วิทยาลัยฯ มีโครงการเด่น ดังนี้ 
  1. โครงการสวนไม้ผลเศรษฐกิจและไม้ประจําถิ่นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตาม

พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  2. โครงการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา 

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สถาบันเทคโนโลยี  
กัมปงเฌอเตียล) 

  3. โครงการจัดการศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ระดับ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  4.  โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไทย-อิสราเอล ระดับ ปวส.สาขาวิชาพืช

ศาสตร์  
7.2  รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

    พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

     พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

    พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบแรก (๒๕๔๔-๒๕๔๘) ประจําปี
การศึกษา๒๕๔๔  ด้านอาชีวศึกษาในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
    พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
    พ.ศ. ๒๕๔๖ สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ. ได้คะแนนระดับ     
ดีมาก 
    พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสถานศึกษา          
ที่ส่งเสริมสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม 
    พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ (Super Model)   
ด้านการจัดการเทคโนโลยีโคนม จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ เกียรติบัตรทอง มีคะแนนรวมในการ 
ประชุมทางวิชาการสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติอันดับ 3 ปีซ้อน ณ  วิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีราชบุรี  
    พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสอง (๒๕๔๙-๒๕๕๓) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๙ ด้านอาชีวศึกษาในระดับดีมาก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา                   
    พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (หญิง) การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน  
โครงการอาชีวศึกษามุ่งสู่ทีมชาติจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมรักบี้ 
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 3 ปีซ้อน 
    พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการ 
สอนและบริการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒” 



       พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการประชุมทางวิชาการสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ  ครั้งที่  ๓๔   ณ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
       พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งท่ี ๓๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการ 
สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีระดับชาติ ครั้งที่  ๓๒  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนิทรรศการเรื่อง ปูนาพา
รวย  ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการ 
สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ ครั้งที่  ๓๓   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ปีการศึกษา  
๒๕๕๔ 
    พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดนิทรรศการ เรื่องมะนาว
เงินล้าน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๔  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 
    พ.ศ.๒๕๕๕  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ประกาศเกียรติคุณให้
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่าง
สม่ าเสมอ นานกว่า ๕ ปี  รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย ประจ าปี  
๒๕๕๕ 
    พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๔ ด้านอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
    พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ ประเภทที่ ๔  ราษฎร 
ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ในการประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ประเภทที่  ๓ นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยน าไปใช้ขยายผลดีเด่น ในการประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน    



    พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดบัประเทศ ประเภทที่ ๓  
นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัย น าไปใช้ขยายผลดีเด่น ในการประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนิทรรศการ เรื่องโคเนื้อ
เกษตรศรี ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด 
    พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบชนะเลิศ อันดับที่ ๑  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษา ขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐาน 
อาชีวศึกษา ปี ๒๕๕๗       
    พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจ าปี 
๒๕๕๘ ในระดับดีมาก  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         7.3   การประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะระดับชาติ  ครั้งที่ ๓6 ณ. วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา 

ผลงานนักศึกษา 
 

ชื่อทักษะ ชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะ  
อันดับที่ 

มาตรฐาน 
เหรียญ 

๑. ทักษะไมผ้ล นายพิเศษ  กึม ๒ ทอง 

๒. ทักษะผสมเทียมโค นายภูวรรณ  สมปาน 4 ทอง 

๓. ทักษะช่างเชื่อม 
นายขวัญชัย  ศรีมณ ี
นายศรสิทธ์ิ  ถนอมทรัพย์ 2 ทอง 

๔. การสัมมนาผลงานชมรมเกษตรและที่เกีย่วข้อง  
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการ
เป็น สาขาพืชศาสตร ์
เรื่อง ปลูกพืชหมุนวน เงินทองหมุนเวียน 

นางสาวอลิศรา  แสนสภุา 
นายขวัญศักดิ์  สมหมาย  
นายจักรพงศ์  หนูเงิน 

7 ทอง 

๕. การสัมมนาผลงานชมรมเกษตรและที่เกีย่วข้อง  
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน  สาขาสตัวศาสตร ์
เรื่อง โคขุน โคออมสิน 

นายนวมินทร์  บุญเลิศ 
นายประดิษฐ์  บุญขาว 
นางสาววรารตัน์  คะนอง 

4 ทอง 

๖. การสัมมนาผลงานชมรมเกษตรและที่เกีย่วข้อง  
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน สาขาบรหิารธรุกิจ 
เรื่อง แซนวิส เดลิเวอรี ่

นางสาวสุญาณี  ปิชุมแสง 
นางสาวนนทิยา   นามวงษ์ 
นางสาวอุษามณี  มลิวรรณ 

1 ทอง 

๗. การสัมมนาผลงานชมรมเกษตรและที่เกีย่วข้อง  
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการ
เป็นฐาน สาขาอ่ืนๆ 
เรื่อง แจ่วบอง เส้นทางสู่อาชีพ 

นางสาวเจรญิพร ทองสุทธ์ิ 
นางสาวภัคจริา  จิ๋วนารายณ ์
นางสาวธิดารตัน์ นาคเสน 

๑ ทอง 

๘.ทักษะการใช้แทรคเตอรล์้อยาง 
นายศาสตรา  อินธน ู

๑ ทอง 

๙.ทักษะช่างยนต ์ นายณัฐพล  แทนศลิา 4 เงิน 

10.ทักษะช่างไฟฟ้า นายกฤษณะ  วิเชียร 5 ทอง 

11. ทักษะพื้นฐานทางการประมง 
นายกฤษณะ  ดวงวัง 
นางสาวอุษณีย์  สิทธิสังข์ 6 ทอง 

12. ทักษะการจัดสวนถาด 
นายชัยวัฒน์  สานุสันต ์
นายกิตติพงศ์  สุวรรณศร ี 5 ทอง 

13.ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาวธิดารตัน์ เหมันตา 6 เงิน 

 
 
 
 
 
 



 
ชื่อทักษะ ชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะ  

อันดับที่ 
มาตรฐาน 
เหรียญ 

๑4. ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ นางสาวอุษามณี มลิวรรณ 4  

15. ผลงานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ เรื่อง การ
เปรียบเทยีบปริมาณน้ํายางดิบท่ีได้จากการกรีด
ยางพาราต่างเวลากัน 

นางสาวศุภนุช  อ่อนชาติ 
11 เงิน นายพงษ์พิทักษ์ คะนอง 

16. ผลงานวจิัยสาขาสัตวศาสตรแ์ละประมง 
เรื่อง การศึกษาการใช้ใบมะขามปน่ผสมอาหารต่อ
สมรรถภาพการแสดงออกของไก่พ้ืนเมือง 

นางสาวรัชฎา  รูปช้าง 
นางสาวสุภตัรา  ศรปีัญญา 
นางสาวศศิวิมล ทองหย่อน 

๑ ทอง 

17. สิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 2 ด้านการประกอบ
อาชีพ ผ้าไหมคลุมพานร้อยลูกปัด 

นายนราวิชญ์  ศรลีาชัย 
นายเอกพล ประสานศร ี
นางสาวพนิดา  กลิ่นศรสีุข 

9  

๑8. การประกวดโคบาล นายวสิษฐ์พล  เนียนแนบ 7 ทองแดง 

๑9. การประกวดขวัญใจโคบาล นางสาวจริยา  สะอิ้งทอง 10 ทองแดง 

20. การประกวดสม้ตําลีลา 
นายณรงค์ศักดิ์  ดวงแก้ว 
นางสาวเดือนพิไล  เรืองศร ี
 

3  

 
ผลงานครู 
 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน  
อันดับที่ 

มาตรฐาน 
เหรียญ 

นางสาวสุทธาพันธ์ โพธิ์กําเนิด 
ผลการบูรณาการการเรียนการสอน
วิชาหลักการเกษตรกับกิจกรรม 
อกท. 

2  

นางสาวจิตตมิา หมั่นกิจ 
ผลของอาหารเสริมหญ้าต่างๆที่มีต่อ
การเจริญเติบโตของปลานิลแปลง
เพศ 

1 เงิน 

นางพิชญดา  จรูญฉาย 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อไก่ย่างไม้มะดัน 

3 ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา
ระดับชาติ  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ปีการศึกษา 2558 
 

1. นางจิตรา อาจิณกิจ เรื่อง ผลของอาหารผสมใบมันส าปะหลังป่นที่มีต่อการเติบโตของปลา
หมอไทย 

2. นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ เรื่อง ผลของอาหารผสมใบมันส าปะหลังป่นที่มีต่อการเติบโตของ
กบนา 

3. นางสุพินญา คําขจร เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

4. นายสิทธิศักดิ์  อาจหาญ เรื่อง การพัฒนาชุดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน เขียน คิดและ
วิเคราะห์ในรายวิชากฎหมายแรงงานและการประกันสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.    ความส าเร็จตามเปา้หมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕9  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับชั้น ทุก

หลักสูตรสําเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์และมีความรู้ 
ความสามารถ ตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สถานศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

3.  การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา - มีแผนพัฒนาสถานศึกษา
ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคคลทั้งภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา  
- มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

4.  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่งพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ โดยให้บริการ
วิชาการวิชาชีพและฝึก
ปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
5.  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีนวัตกรรมหรืองานวิจัย

หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
โครงงานทางวิชาชีพ หรือ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ใช้
กระบวนการทางวิจัย หรือ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน  

6.  การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ   
พลโลก 

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะตรงกับการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

7.  การประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2560 

                                        รายได้ 

ที ่ รายการ          จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าลงทะเบียนเรียน ป.ตรี 360,000 จัดเฉพาะ 

2 ค่าลงทะเบียนเรียน  ปวส. 680,000  

3 รายได้งานฟาร์ม 2,100,000 จัดให้เฉพาะงานฟาร์ม* 

4 รายได้แปรรูปนม 2,200,000  

5 รายได้ร้านพิรุณพันธุ์ไม้ 1,200,000  

6 รายได้มินิมาร์ท 400,000 

 

 

                                           งบประมาณ 

ที ่ รายการ           จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 340,000  

2 ค่าจัดการเรียนการสอน 4,000,000  

3 งบด าเนินงาน ปวช+ปวส. 5,200,000 จัดไปสวนสมเด็จ1,000,000 

4 งบสาธารณูปโภค 1,000,000  

5 งบหารายได้ระหว่างเรียน 400,000 จัดเฉพาะ 

6 งบศูนย์บ่มเพาะ 50,000 จัดเฉพาะ 

7 งบสนับสนุนทวิศึกษา 99,000 จัดเฉพาะ 

8 งบสนับสนุนทวิภาค ี 20,000 จัดเฉพาะ 

                                                  รวม  14,949,000  บาท  

                                     งบประมาณจัดสรรเป็นรายจ่ายประจ า 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,000,000  

2 เงินสมทบประกนัสังคม 300,000  

3 ค่าสาธารณูปโภค   

 - ค่าไฟฟ้า 3,300,000  

 - ค่าน้ าประปา 370,000  

 - ค่าโทรศัพท์ 70,000 รวมค่าอินเตอร์เน็ต 

 - ค่าไปรษณีย์ 40,000  

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000,000 รวม อกท. อศกช. 
5 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง 
1,600,000 รวมงบซ่อมถนน 400,000 

6 ค่าเดินทางราชการ** 2,000,000 รวม อกท. อศกช. 
                  รวม  11,680,000  บาท  

                                                เหลือเงินที่น าไปจัดสรรได้ 3,269,000  บาท 

               จัดสรรจริง  3,269,000  บาท  



รายการจัดสรรจ่าย   จ าแนกตามฝ่าย 

รวมจ านวนเงิน  3,269,000 บาท  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 722,000 บาท    

ที่ งาน จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 งานวางแผนและงบประมาณ 40,000  
2 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 30,000  
3 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 80,000 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน 
4 งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ 12,000  
5 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  100,000 จากงบประมาณ 
6 งานความร่วมมือ  460,000 รวมโครงการหารายได้+ศูนย์บ่มเพาะ* 
7 งานฟาร์มและโรงงาน  2,100,000 จากรายได้งานฟาร์ม** 

 

ฝ่ายวิชาการ 1,260,000 บาท  

ที่ งาน จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 แผนกวิชาชา่งกลเกษตร 60,000  
2 แผนกวิชาสัตวศาสตร ์ 146,000  
3 แผนกวิชาพืชศาสตร ์ 139,000  
4 แผนกวิชาสามญัสัมพันธ ์ 103,000  
5 แผนกวิชาประมง 57,000  
6 แผนกวิชาอุตสาหกรรม 30,000  
7 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 133,000  
8 ทวิศึกษา 99,000 แยกสว่นงบประมาณ 
9 อศกช.  26,000  
10 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 12,000  
11 งานวัดผลและประเมินผล 12,000  
12 ศูนย์วิทยบริการ 60,000  
13 งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี 20,000 เบิกจากงบประมาณ 
14 งานสื่อการเรียนการสอน 3,000  
15 การสอนปริญญาตร ี 360,000 จ่ายตามสัดส่วน 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 947,000 บาท   

ที่ งาน จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 งานพัสดุ 15,000  
2 งานการเงิน 10,000  
3 งานบัญชี 10,000  
4 งานทะเบียน 20,000  
5 งานบริหารงานทั่วไป 335,000  
6 งานบุคลากร 10,000  
7 งานประชาสัมพันธ ์ 100,000  
8 งานอาคารสถานที่  447,000  

 

 

 

 



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 340,000 บาท   

ที่ งาน จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1 งานแนะแนวและการจัดหางาน 80,000  
2 งานครูที่ปรึกษา 15,000  
3 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 30,000  
4 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 180,000 อกท. บางส่วนตัดแยกไปเบกิงบอื่น 
5 งานปกครอง 15,000  
6 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 20,000  

 



งบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (722,000 บาท)  

งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
1. งานวางแผนและงบประมาณ 40,000  

          -  การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
          -  การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี   
          -  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี   

2. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 30,000  
          -  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  SSR  รายบุคคล และ SAR แผนกวิชา ด้วยเทคนิค Paperless   
          -  การจัดท า  SAR  ปีการศึกษา 2560   
          -  การเตรียมการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด   

3. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 80,000 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน 

-  การจัดระบบข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน   
          -  การพัฒนาโปรแกรมรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์   
          -  การจัดหาและใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์   

4. งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ 12,000  
           -  การพัฒนาลานค้าเกษตรศรี   
           -  การจัดระบบการรายงาน สผ.   
           -  การพัฒนากิจกรรมร้านค้าสหการ  แยกระบบ 



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
5. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  100,000  

          -  การจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการเผยแพร่    
           -  การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  งบประมาณ 90,000 

6. งานความร่วมมือ  460,000  
          -  การพัฒนาความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนกับ สปป. ลาว   
          -  การประสานงานโครงการจัดการเรียนร่วม ไทย – อิสราเอล(อราวา)   
          -  การประสานงานโครงการจัดการเรียนร่วม ไทย – เดนมาร์ค   
          -  การประสานงานโครงการจัดการเรียนร่วม ไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมปงเฌอเตรียล)    

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  งบประมาณ 400,000 

- โครงการศูนย์บ่มเพาะ  งบประมาณ 50,000 

7. งานฟาร์มและโรงงาน  ๒,100,000 จากรายได้งานฟาร์ม 

          งานฟาร์มไม้ผล   
          งานฟาร์มพืชผัก (ไฮโดรโปรนิกส์ ไทยแลนด์ 4.0) 30,000  
          งานฟาร์มพืชผัก (แปลงปลูก)  
          งานฟาร์มนาข้าว   

งานฟาร์มพืชสมุนไพร  งานฟาร์มการศึกษา 

          งานฟาร์มสวนพฤกษ์   
          งานฟาร์มยางพาราและปาล์มน้ ามัน   
          งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ 35,000 งานฟาร์มการศึกษา 

          งานฟาร์มไก่เนื้อ 10,000                                                              
งานฟาร์มไก่ไข่ 10,000                                                              



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
          งานฟาร์มนกกระทา                                                                                                                                  
          งานฟาร์มโคเนื้อ 453,000                                                              

งานฟาร์มโคนม 800,000  
งานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองและไก่ด า 5,000  

           งานฟาร์มสุกร   
งานฟาร์มแพะแกะ 35,000  
งานฟาร์มกระบือ 10,000  
งานผสมเทียม 22,000 งานบริการ 
งานฟาร์มพืชอาหารสัตว์ 10,000 งานบริการ 
งานฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 40,000  

           งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า 40,000  
งานฟาร์มพืชไร่นา 80,000  

          ร้านพิรุณพันธุ์ไม้ - แยกระบบ 
          ร้านเกษตรศรีมินิมาร์ท - แยกระบบ 
          ร้านสวนผักเสต็กส์เฮาส์ - แยกระบบ 
           งานสวนสมเด็จ - แยกระบบ 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม - แยกระบบ 
งานฟาร์มเวชภัณฑ์และสุขาภิบาล 90,000  
งานฟาร์มโรงผสมอาหาร 430,000  

‘   
   

   



งบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวิชาการ (1,260,000บาท) 

งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
1. แผนกวิชาช่างกลเกษตร 60,000  
- กิจกรรมอบรมเครื่องยนต์เล็กเพ่ือการเกษตร   
- กิจกรรมอบรมการใช้รถแทรกเตอร์   
- กิจกรรมอบรมการใช้รถเก่ียวนวดข้าว   
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ   
- กิจกรรมการฝึกความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาช่างกลเกษตร   
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร   
- กิจกรรมสร้างห้องเรียนเฉพาะทาง   
- กิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมปรับปรุงโรงฝึกงานช่างเชื่อม  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

- กิจกรรมปรับปรุงอาคารก่อสร้าง  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

- กิจกรรมสร้างถังรับขยะ   
   

   
   
   
   



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 146,000  
- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมจัดหาวิทยากรภายนอก   
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกทักษะ อกท.   
- กิจกรรมพัฒนาวิชาการทางสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน   
- กิจกรรมส่งเสริมชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ครู  ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา   
- กิจกรรมสัตวศาสตร์อาสาพัฒนาความสะอาด   
- กิจกรรมนิเทศฝึกงานและฝึกอาชีพสาขาสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะแผนกวิชาสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมสร้างห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์(ห้องเรียนฟาร์มสัตว์ปีก)   
- กิจกรรมบริการวิชาชีพแผนกวิชาสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมครุภัณฑ์แผนกวิชาสัตวศาสตร์   
- กิจกรรมซ่อมห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาสัตวศาสตร์  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

- กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์แผนกวิชาสัตวศาสตร ์   
- กิจกรรมจัดท าบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   

   
   



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
3. แผนกวิชาพืชศาสตร์ 139,000  
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์   
- กิจกรรมให้ความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรภายนอก   
- กิจกรรมฝึกความเป็นเลิศในทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาศิลปะเกษตร 

(การแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาคและระดับชาติ 
  

- กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ   
- กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย/นวัตกรรมของครู และการท าโครงการของผู้เรียน   
- กิจกรรมสร้างห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกวิชาพืชศาสตร์   
- กิจกรรมบริหารวิชาชีพและเผยแพร่ผลงาน แผนกวิชาพืชศาสตร์   
- กิจกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านพืชศาสตร์ 
(ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ/การฝึกงานของนักศึกษาพืชศาสตร์) 

  

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์การประกอบอาชีพให้แก่ครูและนักศึกษาแผนกพืชศาสตร์   
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาพืชศาสตร์   
- กิจกรรมบริการวิชาชีพ และเผยแพร่ผลงาน แผนกวิชาพืชศาสตร์   
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมจัดหาบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมซ่อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาพืชศาสตร์  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

- กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์ แผนกวิชาพืชศาสตร์   
   

   
   



งบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายวิชาการ 

งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
4. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 103,000  
- กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ   
- กิจกรรมการฝึกความเป็นเลิศทักษะสาขาวิชาพ้ืนฐาน   
- กิจกรรมการสร้างห้องเรียนเฉพาะทาง   
- กิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนปฏิบัติ  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

5. แผนกวิชาประมง 57,000  
- กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ   
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ   
- กิจกรรมการฝึกความเป็นเลิศทักษะสาขาประมง   
- กิจกรรมการสร้างห้องเรียนเฉพาะทาง   
- กิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน   
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

 



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
6. แผนกวิชาอุตสาหกรรม 30,000  
- กิจกรรมการฝึกความเป็นเลิศทักษะอุตสาหกรรมเกษตร   
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ   
- กิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน(รวมทฤษฎีและปฏิบัติ)และสื่อการเรียนการสอน  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารอุตสาหกรรมเกษตรและอาคารโรงเนื้อ)  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

7. แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 133,000  
- กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ   
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ   
- กิจกรรมการฝึกความเป็นเลิศทักษะสาขาบริหารธุรกิจ   
- กิจกรรมการสร้างห้องเรียนเฉพาะทาง   
- กิจกรรมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- กิจกรรมการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์   
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

   
8. ทวิศึกษา 99,000 แยกสว่นงบประมาณ 

-  การจัดอาหารกลางวัน   
-  การจัดหาชุดปฏิบัติการ (เสือ้ช็อป)   
- ค่าตอบแทนผู้สอน   
-  การจดัการผลิตเอกสารประกอบการเรียน  จัดงบฯไปกับงานบริหารงานทั่วไป 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   
   



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
อศกช.  26,000  

     -     การจัดหาวัสดุส านักงาน   
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  เบิกจากค่าน้ ามันกลาง 

- ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ประจ าโครงการ   
- ค่าตอบแทนผู้สอน  เบิกจากค่าเบีย้เล้ียง 

         ปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 360,000 จากเงินค่าลงทะเบียน 
-  การศึกษาดูงาน   
-  การอบรมครูผู้สอนจัดท า คอศ.    
- ค่าตอบแทนครูผู้สอน   
-  การติดต่อท า MOU กับสถานประกอบการ ระดับ ป.ตรี   
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 12,000  
-  การจัดท ารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ   
-  การผลิตเอกสาร   
-  การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน   
งานวัดผลและประเมินผล 12,000  
-  การผลิตเอกสาร   
-  การผลิตเอกสาร   
-  การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน   
ศูนย์วิทยบริการ 60,000  

- จัดหาทรัพยากรสิ่งพิมพ์ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ   
- จัดหาทรัพยากรวัสดุส านักงานศูนย์วิทยบริการ   
- จัดหาครุภัณฑ์ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ   



 

งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
- กิจกรรมซ่อมแซม ประตูบานอลูมิเนียมห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ และประตูห้องเรียน   
- กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด,ห้องประชุม และห้องเรียน   
- จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องขยายเสียงพร้อมมิกเซอร์ในตัว(Power Mixer) ห้องประชุมศูนย์วิทยบรกิาร   
- จัดหาทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

         งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000 เบิกจากงบประมาณ 

-  การปฐมนิเทศศึกงาน   
-  การสัมมนาฝึกงาน   
-  การนิเทศฝึกงานและการจัดการเรียนระบบทวิภาคี   
- จัดท าเอกสารการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเผยแพร่ในวิทยาลัยฯ   

         งานสื่อการเรียนการสอน 3,000  
-  การจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนการสอน   
-  การจัดท าฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ   
   

   
   
   

 

 

 



งบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  (947,000บาท) 

งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
1. งานพัสดุ 15,000  

-  การแทงจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี   
-  การจัดระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

- การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันก าหนดเวลาปิดงบประมาณ   
2. งานการเงิน 10,000  
- กิจกรรมท าลายเอกสารทางการเงินล่วงเวลา(เอกสารเกินอายุการใช้งาน)   
- กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันก าหนดเวลา   
3. งานบัญชี 10,000  
- พัฒนาระบบทะเบียนคุมเอกสารเบิกจ่าย   
4. งานทะเบียน 20,000  
- พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559   
5. งานบริหารงานทั่วไป 335,000  
- แบบฟอร์มเอกสาร   
- งานเอกสารการพิมพ์   
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา   

 



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
6. งานบุคลากร 10,000  
- อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการบุคลากรเบิกบานการงานส าเร็จ   
- ทัศนศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
7. งานประชาสัมพันธ์ 100,000  

 - วารสารประชาสัมพันธ์ ผลงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา   
- ป้ายประชาสัมพันธ์งานวิทยาลัยฯ   
- จัดท าวีดิทัศน์แนะน าวิทยาลัยฯ   

      ๘.  งานอาคารสถานที่  447,000  
- งานซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยฯ   
- งานซ่อมแซมหอพักนักศึกษา   
- งานบริการซ่อมแซมท่ัวไป   

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ 

ปีงบประมาณ 2560 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  (768,000 บาท)  

งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
1. งานแนะแนวและการจัดหางาน 80,000  

-ประชุมผู้ปกครอง/ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา   
- โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา   
- ปัจฉิมนิเทศ   
- แนะแนวศึกษาต่อ   

2. งานครูที่ปรึกษา 15,000  
           - เชิดชูครูที่ปรึกษา   

3. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 30,000  
- จัดหายา-เวชภัณฑ์เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา   
- ตรวจสุขภาพประจ าปี   
- ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา   
- ปรับปรุงหอพักชาย  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

- ปรับปรุงโรงอาหารปฏิรูปนักเรียน นักศึกษา  จัดงบฯไปกับงานอาคาร 

4. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 180,000  
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/เข้าค่ายนักศึกษาใหม่   
- โครงการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 (รับสมาชิกใหม่)   

 



งาน (แยกกิจกรรม) งบประมาณ หมายเหตุ 
4. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ต่อ)   
- โครงการไหว้ครู   
- โครงการถวายเทียนพรรษา   
- โครงการสืบสานประเพณีลงแขกด านา   
- โครงการวันแม่แห่งชาติ   
- โครงการพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทาน   
- โครงการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยศรีสะเกษ   
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาองค์การ    
- โครงการเลือกตั้งนายกองค์การ   
- โครงการร่วมประชุมวิชาการ อกท.ภาค   
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ   
- โครงการรว่มประชุมวิชาการ อกท.ชาติ   
- โครงการตรวจหน่วย อกท.ดีเด่น   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงาน อกท. หน่วย   
- โครงการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 (การมอบหมายหน้าที่)   
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
- โครงการกิจกรรมเดย์แคมป์ (ประดับแถบสามสี)   
- โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม   
- โครงการร่วมชุมชนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญระดับภาค   
- โครงการคัดเลือกกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด   
- โครงการกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
- โครงการกีฬาสี (ภายใน)   



5. งานปกครอง 15,000  
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดหอพักชาย-หญิง   

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 20,000  
- อบรมเกษตรระยะสั้น  1,000 คน 20 รุ่น   
- ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  งบ Fixit 
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1. งานวางแผนและงบประมาณ

 1.1. การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 1.2. การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี

 1.3. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี

2. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 2.1. การพัฒนาระบบข้อมูล SSR รายบุคคล และ SAR แผนกวิชา ด้วยเทคนิค Paperless

 2.2. การจัดท า SAR ปีการศึกษา 2560

 2.3. การเตรียมการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด

3. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 3.1. จัดระบบข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน

 3.2. พัฒนาโปรแกรมรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

 3.3. การจัดหาและใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์

4. งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุกิจ

 4.1. การพัฒนาลานค้าเกษตรศรี

 4.2. การจัดระบบการรายงาน สผ.

 4.3. การพัฒนากิจกรรมร้านค้าสหการ

5. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 5.1. การจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการเผยแพร่

 5.2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์

6. งานความร่วมมือ

 6.1. การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนกับ สปป.ลาว

 6.2. การประสานงานโครงการจัดการเรียนร่วม ไทย - อิสราเอล(อราวา)

 6.3. การประสานงานโครงการจัดการเรียนร่วม ไทย - เดนมาร์ค

แผนปฏิบัติการ ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เดือน
งาน (แยกกิจกรรม)
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6. ความร่วมมือ

 6.4. การประสานงานโครงการจัดการเรียนร่วม ไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา(กัมปงเฌอเตรียล)

 6.5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 6.6. โครงการศูนย์บ่มเพาะ

7. งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 7.1. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานสถานศึกษาด้วยระบบ Paperless

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดือน

แผนปฏิบัติการ ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐
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1. งานพัสดุ

 1.1. การแทงจ าหนา่ยพสัดุครุภณัฑ์ประจ าปี

 1.2. การจดัระบบการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

 1.3. เร่งรัดการเบกิจา่ยงบประมาณใหท้นัก าหนดเวลาปดิงบประมาณ

2. งานการเงิน

 2.1. กจิกรรมท าลายเอกสารทางการเงินล่วงเวลา(เอกสารเกนิอายกุารใชง้าน)

 2.2. กจิกรรมการเร่งรัดการเบกิจา่ยงบประมาณใหท้นัก าหนดเวลา

3. งานบญัชี

 3.1. พฒันาระบบทะเบยีนคุมเอกสารเบกิจา่ย

4. งานทะเบยีน

 4.1. พธิีมอบประกาศนยีบตัรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2559

5. งานบริหารทั่วไป

 5.1. การจดัหาแบบฟอร์มเอกสาร

 5.2. บริการงานเอกสารการพมิพ์

 5.3. จดัประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา

6. งานบคุลากร

 6.1. อบรมขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามโครงการบคุลลกร

เบกิบานการงานส าเร็จ

 6.2. การพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามชมรมวิชาชพี

7. งานประชาสมัพันธ์

 7.1. วารสารประชาสัมพนัธ์ ผลงานของผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศึกษา

นกัเรียนนกัศึกษา

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน
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7. งานประชาสมัพันธ์

 7.2. ปา้ยประชาสัมพนัธ์งานวิทยาลัย

 7.3. จดัท าวีดิทศันแ์นะน าวิทยาลัยฯ

8. งานอาคารสถานที่

 8.1. งานซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยฯ

 8.2. งานซ่อมแซมหอพกันกัศึกษา

 8.3. งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

8.4  งานปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
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1. งานแนะแนวและการจดัหางาน

 1.1. ประชมุผู้ปกครอง/ปฐมนเิทศนกัเรียน นกัศึกษา

 1.2. โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา

 1.3. การปจัฉมินเิทศ

 1.4. แนะแนวศึกษาต่อ

2. งานครูที่ปรึกษา

 2.1. เชดิชคูรูที่ปรึกษา

3. งานสวสัดกิารนักเรียน นักศึกษา

 3.1. จดัหายา เวชภณัฑ์เพื่อใหบ้ริการแกน่กัเรียนนกัศึกษา

 3.2. ตรวจสุขภาพประจ าปี

 3.3. ประกนัอบุติัเหตุนกัเรียน นกัศึกา

 3.4. ปรับปรุงหอพกัชาย

 3.5. ปรับปรุงโรงอาหารปฏรูิปนกัเรียน นกัศึกษา

4. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 4.1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/เขา้ค่ายนกัศึกษาใหม่

 4.2. โครงการประชมุสมยัสามญั คร้ังที่ 1 (รับสมาชกิใหม)่

 4.3. โครงการไหว้ครู

 4.4. โครงการถวายเทยีนพรรษา

 4.5. โครงการสืบสานประเพณีลงแขกด านา

 4.6. โครงการวันแมแ่หง่ชาติ

 4.7. โครงการพธิีอนัเชญิถว้ยพระราชทาน

 4.8. โครงการประชมุวิชาการ อกท.หนว่ยศรีสะเกษ

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน
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4. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 4.9. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาองค์การ

 4.10. โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ

 4.11. ดครงการร่วมประชมุวิชาการ อกท.ภาค

 4.12. โครงการวันพอ่แหง่ชาติ

 4.13. โครงการร่วมประชมุวิชาการ อกท.ชาติ

 4.14. โครงการตรวจหนว่ย อกท.ดีเด่น

 4.15. โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการคณะกรรมการด าเนนิงาน อกท.หนว่ย

 4.16. โครงการประชมุสามญัคร้ังที่ 3 (การมอบหมายหนา้ที)่

 4.17. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ

 4.18. โครงการกจิกรรมเดยแ์คมป์(ประดับแถบสามสี)

 4.19. โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม

 4.20. โครงการร่วมชมุชนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามญัระดับภาค

 4.21. โครงการคัดเลือกกฬีาอาชวีศึกษาจงัหวัด

 4.22. โครงการกฬีาอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

 4.23. โครงการกฬีาสี (ภายใน)

5. งานปกครอง 

 5.1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปดิหอพกัชาย-หญงิ

6. งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน

 6.1. อบรมเกษตรระยะส้ัน 1,000 คน 20 รุ่น

 6.2. ศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชมุชน

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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1. แผนกวชิาชา่งกลเกษตร

 1.1. กจิกรรมอบรมเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

 1.2. กจิกรรมอบรมการใชร้ถแทรกเตอร์

 1.3. กจิกรรมอบรมการใชร้ถเกี่ยวนวดขา้ว

 1.4. กจิกรรมส่งเสริมทกัษะอาชพี

 1.5. กจิกรรมฝึกความเปน็เลิศทางวิชาการสาขาชา่งกลเกษตร

 1.6. กจิกรรมจดัการเรียนการสอนในแผนกวิชาชา่งกลเกษตร

 1.7. กจิกรรมสร้างหอ้งเรียนเฉพาะทาง

 1.8. กจิกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

 1.9. กจิกรรมปรับปรุงโรงฝึกงานชา่งเชื่อม

 1.10. กจิกรรมปรับปรุงอาคารกอ่สร้าง

 1.11. กจิกรรมสร้างถงัรับขยะ

2. แผนกวชิาสตัวศาสตร์

 2.1. กจิกรรมจดัการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 2.2. กจิกรรมจดัหาวิทยากรภายนอก

 2.3. กจิกรรมเตรียมความพร้อมฝึกทกัษะ อกท.

 2.4. กจิกรรมพฒันาวิชาการทางสัตวศาสตร์

 2.5. กจิกรรมส่งเสริมการท าวิจยั นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน

 2.6. กจิกรรมการส่งเสริมชมรมวิชาชพีทางสัตวศาสตร์

 2.7. กจิกรรมเชื่อมสัมพนัธ์ครู ผู้ปกครอง นกัเรียนนกัศึกษา

 2.8. กจิกรรมสัตวศาสตร์อาสาพฒันาความสะอาด

 2.9. กจิกรรมนเิทศฝึกงานและฝึกอาชพีสาขาสัตวศาสตร์

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐  

ฝ่ายวชิาการ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน
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2. แผนกวชิาสตัวศาสตร์

 2.10. กจิกรรมทศันศึกษาสัตวศาสตร์

 2.11. กจิกรรมจดัต้ังศูนยบ์ม่เพาะแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 2.12. กจิกรรมสร้างหอ้งเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาสัตว์ศาสตร์

(หอ้งเรียนฟาร์มสัตว์ปกี)

 2.13. กจิกรรมบริการวิชาชพีแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 2.14. กจิกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 2.15. กจิกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

 2.16. กจิกรรมจดัหาครุภณัฑ์แผนกวิชาสัตวศาตร์

 2.17. กจิกรรมซ่อมหอ้งเรียน/หอ้งปฏบิติัการแผนกวิชาสัตวศาสตร์

 2.18. กจิกรรมตกแต่งภมูทิศันแ์ผนกวิชาสัตวศาสตร์

 2.19. กจิกรรมจดัท าบอร์ดนทิรรศการเฉลิมพระเกยีรติ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน

ฝ่ายวชิาการ

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐
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3. แผนกวชิาพืชศาสตร์

 3.1. กจิกรรมจดัการเรียนการสอนแผนกวิชาพชืศาสตร์

 3.2. กจิกรรมใหค้วามรู้โดยภมูปิญัญาทอ้งถิ่น/วิทยากรภายนอก

 3.3. กจิกรรมฝึกความเปน็เลิศในทกัษะสาขาวิชาพชืศาสตร์และ

สาขาศิลปะเกษตร(การแขง่ขนัทกัษะ อกท. ระดับภาคและระดับชาติ)

 3.4. กจิกรรมส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวิชาการ

 3.5. กจิกรรมส่งเสริมการท าวิจยั/นวัตกรรมของครู และการท าโครงการ

ของผู้เรียน

 3.6. กจิกรรมสร้างหอ้งเรียนเฉพาะทาง แผนกวิชาพชืศาสตร์

 3.7. กจิกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน แผนกวิชาพชืศาสตร์

 3.8. กจิกรรมบริหารวิชาชพีและเผยแพร่ผลงาน แผนกวิชาพชืศาสตร์

 3.9. กจิกรรมความร่วมมอืกบัสถานประกอบการด้านพชืศาสตร์(ส่งเสริม

การฝึกทกัษะอาชพี/การฝึกงานของนกัเรียนพชืศาสตร์)

 3.10. กจิกรรมส่งเสริมประสบการณ์การประกอบอาชพีใหแ้กค่รูและนกัศึกษา

แผนกวิชาพชืศาตร์

 3.11. กจิกรรมจดัต้ังศูนยบ์ม่เพาะแผนกวิชาพชืศาสตร์

 3.12. กจิการอบรมบริการวิชาชพีและเผยแพร่ผลงานแผนกวิชาพชืศาสตร์

 3.13. กจิกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

 3.14. กจิกรรมจดัหาบ ารุงครุภณัฑ์

 3.15. กจิกรรมซ่อมหอ้งเรียนและหอ้งปฏบิติัการแผนกวิชาพชืศาตร์

 3.16. กจิกรรมตกแต่งภมูทิศันแ์ผนกวิชาพชืศาสตร์

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายวชิาการ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน
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4. แผนกวชิาสามญัสมัพันธ์

 4.1. กจิกรรมส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวิชาการ

 4.2. กจิกรรมการฝึกความเปน็เลิศทกัษะสาขาวิชาพื้นฐาน

 4.3. กจิกรรมการสร้างหอ้งเรียนเฉพาะทาง

 4.4. กจิกรรมการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและส่ือการเรียน

การสอนปฏบิติั

 4.5. กจิกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

 4.6. กจิกรรมซ่อมแซมอาคารอาเซียน

5. แผนกวชิาประมง

 5.1. กจิกรรมส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวิชาการ

 5.2. กจิกรรมส่งเสริมทกัษะอาชพี

 5.3. กจิกรรมการฝึกความเปน็เลิศทกัษะสาขาประมง

 5.4. กจิกรรมการสร้างหอ้งเรียนเฉพาะทาง

 5.5. กจิกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

 5.6. กจิกรรมผลิตส่ือการเรียนการสอน

 5.7. กจิกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

 5.8. กจิกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน

6. แผนกวชิาอุตสาหกรรม

 6.1. กจิกรรมการฝึกความเปน็เลิศทกัษะอตุสาหกรรม

 6.2. กจิกรรมส่งเสริมทกัษะอาชพี

 6.3. กจิกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน (รวมทฤษฎแีละปฏบิติั)

และส่ือการเรียนการสอน

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายวชิาการ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน
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6. แผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร

 6.4. กจิกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

 6.5. กจิกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารอตุสาหกรรมเกษตร

และอาคารโรงเนื้อ)

7. แผนกวชิาบริหารธรุกิจ

 7.1. กจิกรรมส่งเสริมความเขม้แขง็ทางวิชาการ

 7.2. กจิกรรมส่งเสริมทกัษะอาชพี

 7.3. กจิกรรมการฝึกความเปน็เลิศทกัษะสาขาบริหารธุรกจิ

 7.4. กจิกรรมการสร้างหอ้งเรียนเฉพาะทาง

 7.5. กจิกรรมผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

 7.6. กจิกรรมซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์

 7.7. กจิกรรมซ่อมแซมอาคารเรียน

8. ทวศึิกษา

 8.1. การจดัการเรียนการสอน

 8.2. การจดัหาชดุปฏบิติัการ(เส้ือชอ็ป)

 8.3. การรับสมคัรนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ

 8.4. การผลิตเอกสารประกอบการเรียน

 8.5. 

9. อศกช.

 9.1. การจดัหาวัสดุส านกังาน

 9.2. การรับสมคัรนกัศึกษา

 9.3. การซ่อมบ ารุงรถยนต์ประจ าโครงการ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน

ฝ่ายวชิาการ

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐
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9. อศกช.

 9.4. การจดัการเรียนการสอน

10. ปริญญาตรีเทคโนโลยกีารผลติสตัว์

 10.1. การศึกษาดูงาน

 10.2. การอบรมครูผู้สอนจดัท า คอศ.

 10.3. การจดัการเรียนการสอน

 10.4. การติดต่อท า MOU กบัสถานประกอบการ ระดับ ป.ตรี

11. งานพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอน

 11.1. การจดัท ารายวิชาร่วมกบัสถานประกอบ

 11.2. การผลิตเอกสาร

 11.3. การซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ส านกังาน

12. งานวดัผลและประเมนิผล

 12.1. การจดัท าคลังขอ้สอบมาตรฐาน

 12.2. การสอบมาตรฐาน

 12.3. การซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ส านกังาน

13. ศูนยว์ทิยบริการ

 13.1. จดัหาทรัพยากรส่ิงพมิพห์อ้งสมดุศูนยว์ิทยบริการ

 13.2. จดัหาทรัพยากรวัสดุส านกังานศูนยว์ิทยบริการ

 13.3. จดัหาครุภณัฑ์หอ้งสมดุศูนยว์ิทยบริการ

 13.4. กจิกรรมซ่อมแซมประตูบานอลูมเินยีมหอ้งประชมุศูนยว์ิทยบริการ และ

ประตูหอ้งเรียน

 13.5. กจิกรรมซ่อมแซมเคร่ืองปรับอาการศหอ้งสมดุ/หอ้งประชมุและหอ้งเรียน

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายวชิาการ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน
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13. ศูนยว์ทิยบริการ

 13.6. จดัหาครุภณัฑ์ เคร่ืองขยายเสียงพร้อมมกิเซอร์ในตัว (Power Mlxer)

หอ้งประชมุศูนยว์ิทยบริการ

 13.7. จดัหาทรัพยากรส่ืออเิล็กทรอนกิส์

14. งานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี

 14.1. การปฐมนเิทศนกัศึกษาฝึกงาน

 14.2. การสัมมนาฝึกงาน

 14.3. การนเิทศฝึกงานและการจดัการเรียนระบบทวิภาคี

 14.4. จดัท าเอกสารการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเผยแพร่ในวิทยาลัยฯ

15. งานสื่อการเรียนการสอน

 15.1. การจดัท าทะเบยีนส่ือการเรียนการสอน

 15.2. การจดัท าฐานขอ้มลูส่ือการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ

แผนปฏบิตักิาร ประจ างบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายวชิาการ

งาน (แยกกิจกรรม)
เดอืน


