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ค ำน ำ 

 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
ได้กล่าวถึงการจัดท าแผนงานที่เป็นรูปแบบแผนงานระยะสั้น ที่ เกี่ยวข้องกับมาตราที่ 16 และ 17 
แผนงานระยะระยะยาว เกี่ยวข้องกับมาตรที่ 14 ซึ่งเป็นแผน 4 ปี ที่วางในการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานราชการแผ่นดิน ตามมาตราที่ 15 นั้น จึงเป็น
กฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานตามแผนเพ่ือให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
 ฉะนั้นแล้ว เพ่ือให้เกิดผลของงานที่สอดคล้องตามกัน ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จึงได้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกา ในการ
ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านงบประมาณ เพ่ือการบริหารงานด้านการศึกษาเป็นหลัก     
รวมทั้งผลักดันการด าเนินการในภารกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์   
ที่ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิตทางสายปฏิบัติการวิชาชีพเกษตร 
อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา ภายใต้สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นจุดอันจะส่งผลท าให้ก่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           
ของประเทศอย่างชัดเจน 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สอดคล้องกับงบประมาณของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนางานสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
 
 
 
 
        ตุลาคม 2562 
          งานวางแผนและงบประมาณ 
          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ 
เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม 
และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูง
และกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปี ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความ
เหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศ
จะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก 
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูป และปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ของประเทศในระยะ 5 ปี  จะยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุก
มิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้อง
กับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิ เวศน์ มีความสอดรับ 
เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ 
รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น 
คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งใน
ภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ถูกต้องและเหมาะสม 

1) กรอบวิสัยทัศน์  
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
    เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3) เป้าหมาย ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
       3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
     3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย 
อย่ า งมีคุณภาพ  ได้ แก่  1) ประชาชนทุกช่ ว งวั ยมีความมั่ นคงทางด้ าน เศรษฐกิจและสั งคม                     
(Socio Economic Security) 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม 
มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
    3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
2)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
    3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ได้แก่          
1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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และเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสู่ เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการ
น้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานน้ า  
    3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็น ธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  

4) ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์   
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย  
  2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

3. Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
  Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก คือ ประเทศ
รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง และความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
  Thailand 4.0 ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ 
  1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
  2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”        
ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืน
ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 
  3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 
  4) การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตาม
ภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 
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  Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อนส าคัญ 
  วาระท่ี 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพ่ือก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
  วาระท่ี 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  วาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  วาระท่ี 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 
76 จังหวัด 
  วาระท่ี 5 บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

  วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
   “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
  เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
  2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  3) คุณภาพการศึกษา 
  4) ประสิทธิภาพ 
  5) การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร ์
  1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
5. ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 

วิสัยทัศน์  
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ 
  1) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
  2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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  4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
  5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  ยุทธศาสตร ์
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
  2) พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
  3) ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
  4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  5) เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
  7) ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง 
 

6. นโยบายการจัดอาชีวศึกษา 
เป้าหมาย  

  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการการพัฒนาประเทศ และความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
  ประเด็นหลัก 
  1) หลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอน การวัดผลประเมินผล เน้นคุณภาพในระดับห้องเรียน โดย 
   - การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0 
   - ภาษาต่างประเทศ 
   - ทวิภาคี 
   - การเป็นผู้ประกอบการ 
   - วัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จตามมาตรฐานอาชีพ 
  2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพียงพอ ครบกลุ่ม ตรงสาขา พัฒนา
ต่อเนื่อง โดย 
   - แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ 
   - ครูมืออาชีพ และผู้บริหารมืออาชีพ 
   - ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
   - ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ 
   - วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา) 
   - การพัฒนาทักษะอาชีพ 
   - TVET TEPE Online  
   - พัฒนาครูในสถานประกอบการ 
   - พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 
   - พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี 
   - เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร 
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  3) ผลิต พัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมเครือข่ายโดย 
   - ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท รับน้องใหม ่
   - การผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม) 
   - ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) 
   - กรอ. อ.กรอ.อศ. 
   - สานพลังประชารัฐ 
   - วิจัยและใช้ประโยชน์ 
  4) ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
อาชีวะเพ่ือคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
   - ดึงนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ 
   - อาชีวะทุกช่วงวัย 
   - อาชีวะตลอดชีวิต 
   - เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre. VEd.) 
  5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ โดย 
   - บูรณาการเครือข่าย ICT 
    - บูรณาการ Content 
   - บูรณาการสื่อ 
   - ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล โดย 
   - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
   - การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 
   - ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ 
   - ระบบงบประมาณ 
  จุดเน้นการอาชีวศึกษา 9 ประการ 
  1) ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไร ต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น 
  2) ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่ 
  3) ประกันคุณภาพ การมีงานท า 
  4) เพิ่มประสิทธิภาพแนะแนวอาชีวศึกษา 
  5) สร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกเป็นเถ้าแก่ 
  6) การเทียบโอน ประสบการณ์ ให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพ 
  7) มีช่องทางพิเศษส าหรับผู้เรียนเก่ง (FAST TRACK) 
  8) ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมลงทุน 
  9) จัดโรงงานให้มีในโรงเรียน จัดโรงเรียนให้มีในโรงงาน 
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โครงการ 
  1) เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
  3) ยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
  4) ศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
  5) ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  6) ทุนปัญญาชาติ 
  7) องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
  8) องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ 
  9) อุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตในบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  10) วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
  11) วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์) 
  12) Fix it center 
  13) ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานฯ 
  14) อาชีวศึกษาพัฒนา 
  15) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  16) เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา 
  17) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  18) ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
  19) TO BE NUMBER ONE 
  20) ทุนเรียนต่อ ป.ตรี สายปฏิบัติการ 
  21) ทุนเฉลิมราชกุมารี 
  22) การจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
  23) อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น 
  24) อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
  25) อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน 
  26) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  27) โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
  28) ลดปัญหาการออกกลางคัน 
  29) ขยายอาชีวะอ าเภอ 
  30) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  31) ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
  32) พัฒนาการศึกษา จชต. 
  33) สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  34) อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
  35) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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  36) ความร่วมมือผลิตก าลังด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการ
สุขภาพ และการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
  37) โครงการสร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  38) การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหารความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
  39) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  
  40) ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้  
  41) โครงการโรงเรียนพระราชทานก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  42) ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  43) จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน  
  44) เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา   
   

7. แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
  วิสัยทัศน์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเป็นผู้น าการผลิตผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเป็นที่พ่ึงของ
เกษตรกรและชุมชน 
  พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ 
  2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
  3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
  เป้าประสงค์ 
  1) เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 
  2) เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 
  3) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ 
  4) เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
  5) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  6) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร ์
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี โดยรูปแบบการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 



 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
 

ปรัชญา 
  การศึกษา  คือ  ความเจริญเพ่ืองาน ชีวิตและสังคม 

 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งเน้นการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอาหารปลอดภัย” 
 

พันธกิจ  
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
   2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัด 
   1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชนและตลาดแรงงาน 
   2. สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
   3. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ    
   4. มีศูนย์ทดสอบด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   5. มีศูนย์ทดสอบด้านโคนม ศูนย์ทดสอบเครื่องรีดนมและการติดตั้ง    
   6. สื่อมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
   7. มีการน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   8. ผู้เรียนได้พัฒนาวิชาชีพ 
   9. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
   10. ครูผู้สอนสอนตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
   11. มีครูที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา     
   12. มีห้องเรียนเฉพาะทางที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
   13. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงาน ฝึกอาชีพตรงตามสาขาวิชา 
   14. นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
   15. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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  พันธกิจที่  2  พัฒนา งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร
อาหารปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   2. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   3. เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
  ตัวช้ีวัด 
   1. มีการส่งเสริมสนับสนุนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย 
   2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตสตัว์ (อาหารปลอดภัย) 
   3. มีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
   4. ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
   5. ผลงานการเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านอาหารปลอดภัย 
   6. รางวัลการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของสถานศึกษา 

  พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2. พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
   3. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
   4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
   2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   3. การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษามีคุณภาพ 
   4. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการสถานศึกษาลดลง 
   5. มีครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ส าหรับการเรียนการสอน 
   6. วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ได้รับการซ่อมแซม สามารถน าฐานข้อมูล
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง มาใช้ประโยชน์ 
   7. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีความพร้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

  พันธกิจที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหาร
ปลอดภัยแก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและก่อเกิดรายได้ 
   2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน 
   3. จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   4. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
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        ตัวชี้วัด 
  1. เป็นตัวอย่างเชิงธุรกิจให้แก่นักศึกษา และเกษตรกร และชุมชนได้ 
  2. ผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างธุรกิจของตนเองได้ 
  3. เกิดความรว่มมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน  สถานประกอบการและชุมชน 

  4. เกษตรกรมีความรู้และสามารถน านวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
  5. ผู้รับบริการสามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 
  6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศกึษา และความโดดเด่น 
  จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา  
    1. การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานใน SAR ยังไม่เป็นระบบ สอดคล้อง เป็นตัวเลขเดียวกัน 
   2. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ไม่มีการตั้ งเป้าหมาย เกณฑ์การชี้วัด            
แผนส่งเสริม แผนด าเนินการและการประเมินผลส าเร็จอย่างชัดเจน 
   3. โครงงาน/โครงการทางวิชาชีพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์และขาดการ
ติดตามการใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
   4. หลักฐานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของอาจารย์ยังไม่สมบูรณ์ 
   5. ระบบฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เชื่อมโยงเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ(MIS) รองรับการน าข้อมูลไปใช้ในงานประกันคุณภาพ 
   6. จ านวนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.  
  7. กระบวนการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ยังไม่เข้มแข็ง 
   8. สัดส่วนครูต่อผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาก 
   9. ขาดการติดตามงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการด าเนินการสรุปงานไม่เป็นปัจจุบัน 
   10. ภาระงานของครูตามนโยบายของครูผู้สอนมีมากกว่าจ านวนครูส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของครูไม่มีประสิทธิภาพ 
 

  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 

 ปี พ.ศ. 2558 
  1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ รางวัลระดับมาตรฐาน 
5 ดาวในการประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศการบ่มเพาะผู้ประกอบการในกลุ่มสถานศึกษาภาค
กลาง 
  2. เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. โครงการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมฯ   
“จิตอาสาพัฒนาอาหารกลางวันเพ่ือน้อง ปี 2” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับ
ภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
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  3. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6  ด้านเทคโนโลยีเกษตร “หม้อนึ่ง
เห็ดประหยัดพลังงาน” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  4. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะโคนม รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค
กลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  5. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเทียมโค รางวัลชนะเลิศอันดับ2 มาตรฐานเหรียญทอง 
ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  6. เข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐาน
เหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  7. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(เครื่องเก็บใบไม้) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  8. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2  ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่อง
ย่อยเชื้อเห็ด) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง   ในการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  9. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโคบาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  มาตรฐานเหรียญทอง 
ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  10. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ทักษะพืชผัก รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  11. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ทักษะไม้ผล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
  12. เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  มาตรฐานเหรียญ
ทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งที่ 37 
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ปี พ.ศ. 2559 
  1. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเกษตรกรรม “ห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ย”  
  2. รางวัลระดับ 4 ดาว การประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ (สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง)  
  3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง “แยมว่านกาบหอย
น้ าตาลต่ า” 
  4. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง  
ครั้งที่ 38 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร        
ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้  
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เก่ียวข้อง 
   - ชนะอันดับที่ 1 สาขาพืชศาสตร์ โครงการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน แบบคอนโดปลอดสารพิษ 
   - ชนะอันดับที่ 3 สาขาสัตว์ศาสตร์ โครงการเลี้ยงโคพันธุ์ดี 
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานวิจัย 
   - ชนะอันดับที่ 2 สาขาสตัวศาสตร์และประมง เรื่องการใช้ใบขี้เหล็ก ใบฝรั่งและใบตะไคร้  
ลดความเครียดของไก่บนกรงตับ 
  ผลการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
   - ชนะอันดับที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ “จอบไถพลังงานคน” 
   - ชนะอันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “ น้ ามันพริก (Chili oil)” 
   - ชนะอันดับที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “แยมว่านกาบหอยน้ าตาลต่ า” 
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 
   - ชนะอันดับที่ 2 ทักษะพืชผัก 
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ 
   - ชนะอันดับที่ 2 ทักษะโคนม 
   - ชนะอันดับที่ 1 ทักษะผสมเทียมโค 
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน 
   - ชนะอันดับที่ 3 ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
   - ชนะอันดับที่ 1 ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ 
  ผลการแข่งขัน การประกวดหน่วย อกท.ที่มีความประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น 
   - ชนะอันดับที่ 2 หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  
  ผลการแข่งขัน ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย  
    - ชนะอันดับที่ 1 โครงการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ฯ“จิตอาสาพัฒนาอาหารกลางวัน      
เพ่ือน้อง ปี 3”    
  ผลการแข่งขัน การแสดงนันทนาการ  
   - ชนะอันดับที่ 1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)  
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ปี พ.ศ. 2560  
  1. การประกวดแสดงและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 38    
วันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้  
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เก่ียวข้อง  
   - ชนะอันดับที่ 7 มาตรฐานเหรียญทอง สาขาพืชศาสตร์  โครงการเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน  แบบคอนโดปลอดสารพิษ  
   - ชนะอันดับที่ 7 มาตรฐานเหรียญทอง สาขาสัตว์ศาสตร์ โครงการเลี้ยงโคพันธุ์ดี   
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานวิจัย   
   - ชนะอันดับที่ 6 มาตรฐานเหรียญทอง สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่องการใช้ใบขี้เหล็ก    
    ใบฝรั่งและใบตะไคร้ ลดความเครียดของไก่บนกรงตับ  
  ผลการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
   - ชนะอันดับที่ 11 มาตรฐานเหรียญทองแดง ด้านการประกอบอาชีพ “จอบไถพลังงานคน”  
   - ชนะอันดับที่ 9 มาตรฐานเหรียญทองแดง ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “น้ ามันพริก (Chili oil)”  
   - ชนะอันดับที่ 8 มาตรฐานเหรยีญเงิน ด้านผลติภัณฑ์อาหาร “แยมว่านกาบหอยน้ าตาลต่ า”  
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์  
   - ชนะอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะพืชผัก  
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์  
   - ชนะอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะโคนม  
   - ชนะอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะผสมเทียมโค  
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพ้ืนฐาน  
   - ชนะอันดับที่ 11 มาตรฐานเหรียญทองแดง ทักษะการพูดในที่ชุมชน  
   - ชนะอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ  
  ผลการแข่งขัน การประกวดหน่วย อกท. ที่มีความประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น  
    - ชนะอันดับที่ 39 มาตรฐานเหรียญทอง หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  
  ผลการแข่งขัน ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย 
   - ชนะอันดับที่  9 มาตรฐานเหรียญทอง โครงการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ฯ  
     “จิตอาสาพัฒนาอาหารกลางวันเพื่อน้อง ปี 3” 
   2. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมชาย)  
   - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมหญิง) 
  3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันล้มโค Thailand Brahman Classic Show 2017 งานประกวด โคบราห์มัน 
ถิ่นภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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ปี พ.ศ. 2561 
  1. ได้รับรางวัลแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีเด่น ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคน   
อาชีวศึกษาเกษตร ประเทศไทย 4.0 สู่การเป็น “Smart Farmer” ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  
  2. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 
2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมหญิง)  
  3. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 “ริเวอร์แควเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 21  
กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมเดี่ยวหญิง)  
   4. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับดีเด่น ตามโครงการ
อาชีวะ พัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงในราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
  5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับเหรียญ รางวัล 
Belt for animal husbandry เหรียญทอง ชนะเลิศ 
Solar Aquaponics System (for growing) เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ เหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ดอกไม้จันทน์จากใบลาน เหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เข็มขัดสัตวบาล ทองแดง 17 
อุปกรณ์เก็บลูกกอล์ฟ ทองแดง 19 
เจลส าหรับนวดจากพริก ทองแดง 24 
หมอนอิงธรรมชาติ ทองแดง 32 

 
ปี พ.ศ. 2562 
  1. การแข่งขัน R Cheewa Hackathon  ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  20 – 22  สิงหาคม  
พ.ศ. 2562  ณ  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

1. ฟาร์มสุกรขุนอัจฉริยะ  ชนะเลิศ 
 นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน ครูผู้ควบคุม  
 น.ส.ไกวะลิน มาประสิทธิ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายทศพร กันดีลัง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายรัชชานนท์ ท้าวค าหลง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
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  2. การเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอศจ. ประจ าปี
การศึกษา 2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๑. เจลนวดพริก รองชนะเลิศ อันดับ 3 

 นางสาวณทัดตา    สงวนพวก ครูผู้ควบคุม   
 นางสาวอาริสา     จิตรถวิล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวสุวนันท์    ชวนยิ้ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวเนตรนภา  กันศิริ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 

  3. การเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 
2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

1. เจลนวดพริก รางวัลชมเชย 

 นางสาวณทัดตา   สงวนพวก ครูผู้ควบคุม   
 นางสาวอาริสา     จิตรถวิล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวสุวนันท์    ชวนยิ้ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวเนตรนภา  กันศิริ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 

  4. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 40 
วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และระดับชาติ ครั้งที่ 40             
วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน 
รางวัล 

ระดับภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดับชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

1 สัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project 
Based Learning : PBL) สาขาอ่ืน เรื่อง ขนมปุยฝ้าย 
(Cotton ball cakes) 

1 (เงิน)  

 นางสาวศิริวิภา  พวงจ าปี   
 นางสาวสุธิตา  อนันต์สลุง   
 นางสาวอ าไพ  ปานเพ็ชร์   
2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชื่อผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

2 (ทอง) 1 (เงิน) 

 นางสาวธนวรรณ  ศรีสลับ   
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4. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. (ต่อ) 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน 
รางวัล 

ระดับภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดับชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 1 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชื่อผลงาน เข็มขัดสัตวบาล  

1 (เงิน) (เงิน) 

 นายชัชวาล  สุขชื่น   
 นายธนายุทธ บรรลือเสียง   
4 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 จุลินทรีย์

วิถีเกษตรปลอดภัย 
3 (ทอง) (ทอง) 

 นายชนาธิป  โพธิพัฒน์   

 นายสุริยนต์  บัวแก้ว   

 นางสาวณัฐพร  จินดาทะจักร์   

 นายบดินทร์  ปฐมกลาง   

 นายวิรชัย  ค าศรี   

 นายนภดล  โสวัน   
5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง  

ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
2 (ทอง) (ทองแดง) 

 นางสาวศิริยากร  ก้านแก้ว   
 นางสาวสาวินี  ชมขุนทด   
6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์  

ทักษะพืชไร่ 
2 (เงิน) (ทอง) 

 นางสาวพิยดา งามละม่อม   
7 การประกวด ส้มต าลีลา 2 (ทอง) 
 นางสาวกนกพร สุขวิทย์   
 นางสาวศศิประภา ยอดแย้ม   
8 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์  

ทักษะผสมเทียมโค 
2 (ทอง) (เงิน) 

 นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์   
9 การประกวดขวัญใจโคบาล (ทอง) (ทอง) 
 นางสาวกรรณิการ์ กาศรี   

10 การประกวดโคบาล (ทอง) (ทอง) 
 นายพรีะพัฒน์ นุ่มเดือ   

11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 2 (ทองแดง) 
 นายจิรายุ สุวรรณภูมิ   
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4. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. (ต่อ) 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน 
รางวัล 

ระดับภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดับชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

12 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
ชื่อผลงาน เจลส าหรับนวดจากพริก 

2 (เงิน) (เงิน) 

 นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม   
 นางสาวเนตรนภา กันศิริ   
 นางสาวอริสา จิตรถวิล   

13 การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการวิจัย 
สาขาทั่วไป เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมว่านกาบหอย
น้ าตาลต่ า 

2 (ทอง) (เงิน) 

 นางสาวธนวรรณ ศรีสลับ   

 นางสาวพิมพ์สุภัค มณีกาจญน์   

 นางสาวพรรณสิริ ทินรัตน์   

14 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาพืชศาสตร์ 
เรื่อง ปุ๋ยนมเกษตรลพบุรี ดี๊ดีต่อพืชผัก 

2 (ทอง) 1 (ทอง) 

 นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง   
 นายจิรายุ สุวรรณภูมิ   
 นางสาวศรัญญา เบญจมาตย์   

15 การประกวดไก่อบฟาง 2  
 นายพงศ์พัทธ์ ค าสาลา   
 นายนุติ ปีกิ่ม   

16 ทักษะโคนม 2 (ทอง) 2 (ทอง) 
 นางสาวสิรินันท์ เจริญสุข   
 นายณัฐพงศ์ คงสว่าง   

17 ทักษะโคเนื้อ 1 (ทอง) 2 (ทอง) 
 นางสาวพิจิตรา มุ่งงาม   
 นายธนพล ดอนแนไพร   

18 ทักษะพืชไร่  2 (เงิน)  
 นางสาวพิยดา งามละม่อม   

19 ทักษะพืชผัก 1 (ทอง)  
 นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมณี   
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 3.  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

      3.1 ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 26 หมู่ 4 ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ห่างจากอ าเภอพัฒนานิคม 4.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 45 กิโลเมตร 
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ  500  ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา    

พ.ศ. 2504  เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี รับนักเรียนที่จบ  ม.ศ.3  
(ม.3) เข้าเรียน 3 ปี โดยมีทุนสงเคราะห์ค่าอาหารและได้รับที่ดินคนละ25 ไร่ เมื่อจบการศึกษา  

          พ.ศ. 2517  ยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี” เป็น “โรงเรียน  
เกษตรกรรมลพบุรี”   

  พ.ศ. 2522  กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี” เป็น  
“วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                          

พ.ศ. 2537  จัดตั้ง  “ วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม ” ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี 
พ.ศ. 2538  เปลี่ยนชื่อเป็น  “ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ”มาจนถึงปัจจุบัน 
 

      3.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
   ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
   ชื่อภาษาอังกฤษ Lopburi college of Agriculture and Technology 
   ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 26 หมู่ที่ 4 ต าบลพัฒนานิคม  อ าเภอพัฒนานิคม 15140 
   โทรศัพท์  โทร  036 - 491370 
   โทรสาร  โทร  036 – 491375 
   เว็บไซต์  www.lbcat.ac.th 
   อีเมล์    kasetlopburi04@hotmail.com 
   เนื้อที่ของสถานศึกษา 500   ไร่   3   งาน   47   ตารางวา 
  อาคารทั้งสิ้น  ๑๘๗ หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ล าดับ รายการอาคาร จ านวนหลัง จ านวนห้อง 

1. อาคารอ านวยการ 1 หลัง 10 ห้อง 

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง 20 ห้อง 

3. อาคารส่งเสริมวิชาชีพ 1 หลัง - ห้อง 

4. อาคารร้านค้าสวัสดิการ 1 หลัง - ห้อง 

5. อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง - ห้อง 

6. อาคารเซ็นทรัลแล๊ป 1 หลัง - ห้อง 

7. อาคารแผนกสัตวศาสตร์ 3 หลัง - ห้อง 

8. อาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร 1 หลัง - ห้อง 

9. โรงจอดรถแผนกวิชาช่างกลเกษตร 1 หลัง - ห้อง 

10. อาคารช่างก่อสร้าง   1 หลัง - ห้อง 

11. อาคารช่างเชื่อม 1 หลัง - ห้อง 

12. อาคารช่างยนต์ 1 หลัง - ห้อง 

13. อาคารสามัญสัมพันธ์ 1 หลัง 16 ห้อง 

14. อาคารทรงเสด็จ 1 หลัง - ห้อง 

15. อาคารองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 1 หลัง - ห้อง 

16. อาคารอาเซียน 1 หลัง - ห้อง 

17. อาคารหอพักหญิง 4 หลัง - ห้อง 

18. อาคารหอพักชาย 20 หลัง - ห้อง 

19. อาคาร MEP   7 หลัง - ห้อง 

20. อาคารประชุมสัมมนา 1 หลัง - ห้อง 

21. อาคารช่างไฟฟ้า 1 หลัง - ห้อง 

22. อาคารพัสดุ 1 หลัง - ห้อง 

23. ห้องเก็บของหน้าอาคารพัสดุ 1 หลัง - ห้อง 

24. โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 1 หลัง - ห้อง 

25. โรงจอดรถยนต์ 1 หลัง - ห้อง 

26. โรงจอดรถยนต์ครูและบุคลาการวิทยาลัยฯ 1 หลัง - ห้อง 

27. อาคารชีววิถี 1 หลัง - ห้อง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ (ต่อ)  
 

ล าดับ รายการอาคาร จ านวนหลัง จ านวนห้อง 

28. บ้านพักชีววิถี 2 หลัง - ห้อง 

29. โรงเก็บของชีววิถี 1 หลัง - ห้อง 

30. อาคารพืชศาสตร์ 3 หลัง - ห้อง 

31. โรงงานเพาะเห็ด 3 หลัง - ห้อง 

32. อาคารหอพัก 1 1 หลัง - ห้อง 

33. อาคารหอพัก 2 1 หลัง - ห้อง 

34. อาคารหอพัก 3 1 หลัง - ห้อง 

35. อาคารหอพัก 4 1 หลัง - ห้อง 

36. บ้านพักคนงานฟาร์มสุกร 1 หลัง 2 ห้อง 

37. ฟาร์มสุกรอีแว็ป 1 โรงเรือน - ห้อง 

38. อาคารอุตสาหกรรมหลังเก่า   1 หลัง - ห้อง 

39. อาคารอุตสาหกรรมหลังใหม่ 1 หลัง - ห้อง 

40. โรงงานผลิตดินช าเพาะ 1 หลัง - ห้อง 

41. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 หลัง - ห้อง 

42. ศูนย์รับน้ านมดิบ(หน้าวิทยาลัย) 1 หลัง - ห้อง 

43. โรงงานผลิตนม (หลังวิทยาลัย) 2 หลัง - ห้อง 

44. สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ประมง) 3 หลัง - ห้อง 

45. ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ 1 หลัง - ห้อง 

46. บ้านพักคนงานเลี้ยงไก่เนื้อ 1 หลัง - ห้อง 

47. ฟาร์มลี้ยงโคเนื้อ 2 หลัง - ห้อง 

48. อาคารหอประชุม 1 หลัง - ห้อง 

49. โรงอาหาร 1 หลัง - ห้อง 

50. โรงครัว 1 หลัง - ห้อง 

51. โรงงานประปา 1 หลัง - ห้อง 

52. โรงงานผสมอาหารสัตว์ 1 หลัง - ห้อง 

53. ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ 3 หลัง - ห้อง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ (ต่อ)  
 

ล าดับ รายการอาคาร จ านวนหลัง จ านวนห้อง 

54. ฟาร์มเลี้ยงสุกรพันธุ์ 2 หลัง - ห้อง 

55. ฟาร์มเลี้ยงสุกรขุน 1 หลัง - ห้อง 

56. ฟาร์มโคนม 3 หลัง - ห้อง 

57. โรงงานเก็บฟาง 1 หลัง - ห้อง 

58. คอกแยกโคนม 1 หลัง - ห้อง 

59. โรงงานเก็บเครื่องจักรกลเกษตร 1 หลัง - ห้อง 

60. บ่อหมักอาหารสัตว์ 1 หลัง - ห้อง 

61. โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ชีววิถี   5 หลัง - ห้อง 

62. คอกไก่ไข่ชีววิถี 1 หลัง - ห้อง 

63. ปั๊มน้ าและแท็งกักเก็บน้ า 7 จุด - ห้อง 

64. ป้อมยาม 3 หลัง - ห้อง 

65. ที่จอดรถจักยานยนต์นักเรียน 3 จุด - ห้อง 

66. สถานที่เพาะช ากล้าไม้ 2 จุด - ห้อง 

67. ห้องน้ าข้างอาคารสัมมนา      1 หลัง - ห้อง 

68. ห้องน้ าข้างอาคารช่างเชื่อม 1 หลัง - ห้อง 

69. ห้องน้ าหลังอาคารสามัญสัมพันธ์   1 หลัง - ห้อง 

70. ห้องน้ าข้างอาคารหอประชุม 1 หลัง - ห้อง 

71. ศาลาที่พัก 4 หลัง - ห้อง 

72. บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง - ห้อง 

73. บ้านพักครู 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 7 หลัง - ห้อง 

74. บ้านพักครู 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 19 หลัง - ห้อง 

75. บ้านพักครู 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 หลัง - ห้อง 

76. บ้านพักครู 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 หลัง - ห้อง 

77. บ้านพักรับรอง 2 หลัง - ห้อง 

78. บ้านพักคนงานพ้ืนปูนชั้นเดียว 7 หลัง - ห้อง 

79. บ้านพักครูใต้ถุนเตี้ย 4 หลัง - ห้อง 
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวมยุรี  ศรีระบุตร 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายประยุทธ  ศิริอ านาจ 

งานทะเบียน 

งานบริหารทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงนิ 

งานการบญัชี 

งานพสัดุ 

งานประชาสัมพนัธ์ 

งานอาคารสถานที่ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นางสาวมยุรี  ศรีระบุตร 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 
นางจันทร์จิราภรณ์  องศากิจบริบรูณ์ 

งานปกครอง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา 

งานแนะแนวอาชีพฯ 

งานสวัสดิการนักเรียนฯ 

งานโครงการพิเศษฯ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายประยุทธ  ศิริอ านาจ 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

งานความร่วมมือ 
 

งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

งานฟาร์มและโรงงาน    
 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนสอน 

งานวดัผลและประเมนิผล 

งานวทิยบริการและห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

งานส่ือการเรียนการสอน 

นางมลิวัลย์  ดวงละออ 

น.ส.วิภารัตน์  หลิมประเสริฐ 

น.ส.วิภารัตน์  หลิมประเสริฐ 

นางสุขุมาลย์  สุพันธนา 

นายพยนต์  นุ่มอุรา 

นางสาวธนิสา  ศิริวงศ์ 

นายวิเนต  วงษ์แหวน 
 

น.ส.ณทัดตา  สงวนพวก 
 

นายนพนันฏฐ์  รังสะกินนิน 

นายกิตติศักดิ์  เดชฤทธิ ์

นางสุภาวด ี รังสะกินนิน 

นายสมชาติ  เปรี่ยมสูงเนิน 

น.ส.ศศิกุณฑ์  สิงห์บุตร 

นางมยุรีย์  เครือจันตา 
 

น.สพ.ปรเมษฐ์  บุญกุศล 

น.ส.ณทัดตา  สงวนพวก 

น.ส.ศิริพันธรัตน์  วัฒนโยธิน 

นายอรัญ  แก้วเพ็ชร 

หัวหน้าแผนกวิชา 

น.ส.ทัดลฎา  มาตรา 

น.ส.ส าเนียง เทียมธรรม 

น.ส.ศรีสุดา  นามเมือง 

นางสุขุมาลย์  สุพันธนา 

น.ส.กัญญานี  ชวูงศ์ น.ส.ศศิกุณฑ์  สิงห์บุตร 

น.ส.กันธิกา  มิ่งสงค์ 

น.ส.นลนิรตัน์ สมบัติคีรีไพบูลย์ 
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6.  ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 

 6.1  อัตราก าลัง ปี 2563  
  ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2562 
  ผู้ให้ข้อมูล  นางมลิวัลย์    ดวงละออ    ต าแหน่ง   หัวหน้างานบุคลากร 

 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
มีบุคลากรทั้งสิ้น  57  คน 

ก. ข้าราชการ 22 คน 

 1.  ผู้บริหาร 2 คน 

 2.  ข้าราชการครู 20 คน 

 3.  ข้าราชการพลเรือน         - คน 

ข. ลูกจ้างประจ า 7 คน 

 1.  ท าหน้าทีส่อน - คน 

 2.  ทั่วไป/สนับสนุน 7 คน 

ค. พนักงานราชการ 2 คน 

 1.  ท าหน้าที่สอน 2 คน 

 2.  ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน 

 1.  ท าหน้าที่สอน 11 คน 

 2.  ทั่วไป/สนับสนุน 15 คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน 

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 

 1.  ข้าราชการ - คน 

 2.  ลูกจ้างประจ า - คน 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
 

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คร
ู ค

ศ.
1 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 ค
ร ู

คร
ูอัต

รา
จ้า

ง 

1. ฝ่ายผู้บริหาร 2 2 - - 1 1 - 2 - - - - - - - - - 

2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์ 16 9 1 6 6 10 - 1 10 - 2 1 2 4 - 1 6 

3. แผนกวิชาพชืศาสตร ์ 6 4 - 2 1 5 - 2 4 - 1 2 1 - - - 2 
4.  แผนกวชิาสตัวศาสตร์ 11 7 1 3 6 5 - 7 4 -  2 - 5 - 1 3 

รวมทั้งหมด 35 22 2 11 14 21 0 12 18 0 3 5 3 9 0 2 11 



26 
 

 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 
6.2  ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา 
ก.ครูผู้สอน + พนักงานราชการ+ครูอัตราจ้าง ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- ต่ ากว่า ม.6  คน 8 คน 8 คน 

- ปวช./ม.6  คน 5 คน 5 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี  คน 7 คน 7 คน 

- ปริญญาตรี 18 คน 2 คน 20 คน 

- ปริญญาโท 12 คน  คน 15 คน 

- ปริญญาเอก  คน  คน  คน 

รวม 35 คน 22 คน 57 คน 
 

 
6.3  ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินทีจ้่าง 
ก.ครูผู้สอน + พนักงานราชการ+ครูอัตราจ้าง ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
 - จ้างด้วยงบบุคลากร 24 คน 7 คน 31 คน 

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  คน 9 คน 9 คน 

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  คน 15 คน 15 คน 

 - จ้างด้วยเงินอื่นๆ(งบรายจ่ายอื่น) 1 คน 1 คน 2 คน 

รวม 25 คน 32 คน 57 คน 
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6.4  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.4.1  ผู้บริหาร ข้าราชการ  รวม  22  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/

ธุรการทั่วไป 
ฝ่ายบริหาร 
1 นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ศศ.ม./การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ  
2 นายประยุทธ ศิริอ านาจ ศศ.ม./การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการ  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3 นายพยนต์          นุ่มอุรา สส.บ./ 

ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ 

ช่างเกษตรและเครื่องจักรกล 
เกษตรเบื้องต้น,ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างาน
อาคารสถานที ่

4 นางมลิวัลย์         ดวงละออ ค.บ./ 
ภาษาไทย 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ, ชีวิตกับ
สังคมไทย, ความรู้เกี่ยวกบังาน
อาชีพ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างาน
บุคลากร 

5 นายนพดล   เดชรังสฤษดิ์ กศ.บ./ 
พลศึกษา 

เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการ
ท างาน, ลีลาศเพื่อการสมาคม,
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) 

หัวหน้าแผนก
สามัญสัมพันธ ์

6 น.ส.ศิริพันธรัตน์   วัฒนโยธิน วท.ม./ 
วิทยาศาสตรการอาหาร 

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น,
โครงการผลิตภัณฑ์พืช,การ
จัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป,
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) 

หัวหน้างาน
สวัสดิการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

7 น.ส.ศรีสุดา        นามเมือง กศ.บ./ 
ภาษาไทย 

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ,ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ,
ประวัติศาสตร์ชาติไทย,ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 

หัวหน้างาน
วิทยบริการ

และห้องสมุด 

8 นางวินิตา           จั่นพลอย ทษ.บ./เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร 

-  

9 นางสาวณทัดตา   สงวนพวก วท.บ./เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร 

-  

10 นายอรัญ           แก้วเพ็ชร วท.บ./ 
ช่างกลเกษตร 

แทรคเตอร์และเครื่องจักรกล
เกษตร1, ช่างกลเกษตรเบื้องต้น2 

หัวหน้างาน
โครงการพิเศษ
และบริการ ฯ 

11 นางสาววิภารัตน์   หลิมประเสริฐ บธ.บ./ 
การบัญชี 

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ, 
หลักเศรษฐศาสตร์, 
การเป็นผู้ประกอบการเกษตร, 

หลักการจัดการฟาร์ม,ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 
 

หัวหน้างาน
การเงิน 
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6.4.1  ผู้บริหาร ข้าราชการ  รวม  22  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
12 นายสัมฤทธิ์          อินทร์เฉลียว วท.ม./ 

การจัดการผลิตสัตว์ 
การผลิตโคเนื้อ, 
การผลิตอาหารสัตว์,โครงการ,
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

หัวหน้าแผนก
วิชาสัตวศาสตร์ 

13 นายสมชาติ           เปรี่ยมสูงเนิน วท.ม./ 
การจัดการผลิตสัตว์ 

การเลี้ยงโค, การจัดกรสิ่งแวดล้อม
ในฟาร์มสัตว์เลี้ยง,ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างานฟาร์ม
และโรงงาน 

14 นางสุขุมาลย์         สุพันธนา วท.ม. / 
สัตวศาสตร์ 

การเลี้ยงสุกร, การเลี้ยงสุกรพันธุ์, 
การเลี้ยงสุกรขุน, โครงการ, ฝึกงาน,
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

หัวหน้างาน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
และหัวหน้างาน
พัสด ุ

15 นายปรเมษฐ์         บุญกุศล สพ.บ./ 
สัตวแพทยศาสตร์ 

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ, การสุขภิ-
บาลสัตว์เบื้องต้น, กายวิภาคและ
สรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง, โรคและการ
สุขาภิบาลสัตว์, เวชภัณฑ์พื้นฐาน
ในฟาร์มปศุสัตว์,ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

หัวหน้างาน
ปกครอง 

16 นางมยุรีย์          เครือจันตา วท.บ./ 
ประมง 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม, พลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม, หลักการเกษตร, 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมงานเกษตร
,ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  

หัวหน้างานครูที่
ปรึกษา 

17 นางพชรกร            ปัญญาค า ศษ.ม./ 
วิจัยและประเมินการศึกษา 

  

18 นางสาวธนิสา   ศิริวงศ์ วท.ม./ครุศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม,วิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต, หลักการผลิต
เกษตรอาหารปลอดภัย, โภชน
ศาสตร์สัตว์เบื้องต้น ,ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างาน
วางแผนและ
งบประมาณ 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
19 น.ส.ส าเนียง      เทียมธรรม วท.บ./ส่งเสริมและสื่อสาร

การเกษตร 
หลักพืชกรรม, การผลิตไม้ผลไม้ยืน
ต้น, หลักการส่งเสริมการเกษตร, 
โครงการ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้าแผนก
วิชาพืชศาสตร์, 

หัวหน้า 

20 นางจันทร์จิราภรณ์   องศากิจบริบูรณ ์ วท.ม./ 
ปฐพีศาสตร์ 

องค์การเกษตรกรในอนาคต, ดิน
และปุ๋ย, การผลิตพืชผัก, ระบบการ
ให้น้ าเพื่อการเกษตร, ระบบการ
ปลูกพืช, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

ครู รักษาการรอง
ฯ ฝ่ายพัฒนา

กิจการนกัเรียน
นักศึกษา 
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6.4.1  ผู้บริหาร ข้าราชการ  รวม  22  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
21 ว่าท่ีร.ต.ตรีฐิติพงศ์       ปัญญาค า วท.ม./ 

เกษตรศาสตร์(พืชสวน) 
  

22 นางสาวศศิกุณฑ์         สิงห์บุตร วท.บ./ 
ศึกษาศาสตร์-เกษตร 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ, 
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร, ดินและ
น้ าเพื่อการเกษตร, การเกษตร
ผสมผสาน, การจัดและดูแลสวน, 
สรีรวิทยาของพืช,ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างาน
กิจกรรม
นักเรียน
นักศึกษา 

หัวหน้างาน
ทะเบียน  

 
6.4.2  ลูกจ้างประจ า  รวม  7   คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1 นายศักดิ์ชัย นาคะปักษิณ ม.6   ช่างเครื่องยนต์ 
2 นายสนั่น            วิริยะ วท.บ./เทคโนโลยีการผลิต   ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
3 นางจรัสศร ี         ศิริอ านาจ บธ.บ./การจัดการทั่วไป   พนักงานงานทะเบียน 
4  นางดอกไม้          เนตรหาญ ปว.ส./คอมพิวเตอร์   พนักงานธุรการ 
5 นายพิเชษฐ์         นามเหลา ปวช.   ช่างเครื่องยนต์ 
6 นายปราถนา        ต้นเกตุ ม.3   ช่างเครื่องยนต์ 
7 นายเฉลิม           ชัชวาร ี ม.3   ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 
6.4.3  พนักงานราชการ  รวม   2  คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/

ธุรการทั่วไป 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1 นางสาวทัดลฎา มาตรา ปทส/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องาน
อาชีพ, เทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีพ, ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC 

หัวหนางาน
หลักสูตรการ
เรียนการสอน,

หัวหน้างานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ  

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
2 นายนพนันฎฐ์   รังสะกินนิน วท.ม. /การปรับปรุง 

พันธุ์สัตว์ 
อาหารสัตว์เบื้องต้น, สถิติและการ
วางแผนการทดลองทางการเกษตร, 
จุลชีววิทยา, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

หัวหน้างานวิจยั
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ์
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6.4.4   ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  26  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1 นายเสฏฐวุฒิ         ดวงละออ วท.บ./เกษตรกลวิธาน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ, ช่าง

เกษตรเบื้องต้น, การขับรถยนต,์ , 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC)  

  

2 นางสาวนลินรตัน์   สมบัติครีีไพบูลย์ วทบ./คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์อาชีพพื้นฐาน, ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 

 

3 ว่าที่ร.ต.ยศสุพล   ส าเภารอด ศึกษาศาสตรบัณฑิต/พล
ศึกษา 

หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม, เพศวิถี
ศึกษา, ทักษะการพัฒนาพฤตกิรรม
สุขภาพ, อาชวีอนามยัและความ
ปลดภัย, อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัยในงานเกษตร,กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ,ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

4 นายวิเนต   วงษ์แหวน วท.บ./วิทยาการคอมพิเตอร์ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ, 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ
งานอาชีพ, หลักเศรษฐศาสตร์
เกษตร, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

 

5 นางสาวกันทกิา   มิ่งสงค์ ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง, 
ภาษาอังกฤษฟังพูด, ภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็ปไซต์, ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการเกษตร, ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) 

 

6 นางสาวเสี่ยงฉง มิงยวี  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1, 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2, 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
7 นางมณีรัตน์ รัตนผล วท.ม./สัตวบาล การเล้ียงสัตว์ปีก, วิทยาศาสตร์เพื่อ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม, การฟัก
และการจัดการโรงฟัก, 
วิทยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและ
ประมง, สัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์
, การผลิตไก่เนื้อ, โครงการ, , 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) 

  

8 นายกิตติศักดิ์         เดชฤทธิ์ ทษ.บ./โคเนื้อและโคนม ทักษะวิชาชีพเกษตร, การ
สุขาภิบาลสัตว์เบื้องต้น, พืชาหาร
สัตว,์ อาหารและการให้อาหาร,  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) 
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6.4.4   ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  26  คน  (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

  (ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ
ทั่วไป 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
9 นายวรพจน์       เชาว์วันกลาง วท.บ./สัตวศาสตร ์ ทักษะวิชาชีพเกษตร, หลักการ

เล้ียงสัตว์, อาหารสัตว์เบื้องต้น, 
, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
10 นางสาวกัญญานี     ชูวงศ์ วท.บ./สัตวศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ, 

กฎหมายแรงงาน, ปฎิบัติงาน
เกษตร, ทักษะวิชาชีพเกษตร, 
หลักพืชกรรม, การเกษตร
ผสมผสาน, กฎหมายเกตษร, 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) 

หัวหน้างานสือ่การ
เรียนการสอน 

11 นางสุภาวดี        รังสะกินนิน วท.บ./เกษตรศาสตร์ 
 (พืชไร่นา) 

การผลิตพืชไร่, หลักพันธุศาสตร์
, ศตรูพืชและการป้องกันจ ากัด, 
พืชน้ ามัน, ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

หัวหน้างานส่งเสริม
ผลผลิตการค้าและ
ประกอบการ 

ทั่วไป/สนับสนุน 
12 น.ส.ประไพศรี     กิจวิถี ปวส./คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่การเงิน 

13 นางจริยา นามเหลา ปวส./การตลาด  เจ้าหน้าที่บัญช ี

14 นายธีรพงศ์ ทองดี ปวส./พืชศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ 
เจ้าหน้าทีธุ่รการฝ่าย
วิชาการ 

15 นางสาวจิราพร เดชแก้ว ปวส./คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

16 นางสาวอมรรัตน์ กันเกิด ปวส./สัตวศาสตร ์  
เจ้าหน้าที่งานกจิการ
นักเรียนนักศึกษา 

17 นางสาวระวิวรรณ ใจน้อย ปริญญาตรี  
เจ้าหน้าทีธุ่รการฝ่าย
แผนงานฯ 

18 นายไสว พิมพ์ประสาน ป.4  ยามรักษาการณ์ 

19 นายชัยวัฒน ์ ออมแก้ว ปวช.  ยามรักษาการณ์ 

20 นายสฤษดิ์ งามละม่อม ป.4  ยามรักษาการณ์ 

21 นางสมพิศ นามบุตร ม.3  พนักงานทั่วไป 

22 นางจันทนา ประกอบ ป.4  พนักงานทั่วไป 

23 นายชัยพร มะลิซ้อน ปวช.  พนักงานทั่วไป 

24 นายธนวัฒน ์ รองกลัด ปวส.การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

 พนักงานขับรถยนต์ 

25 นางสาวสิริมา ตรีคุณา ปวส  พนักงานทัว่ไป 

26 นางสาวสุรัตนา ไพตรานนท์ ปวช.  พนักงานทัว่ไป 
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2562  (ปีปัจจุบัน) 
   
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง                   รวมท้ังสิ้น         707        คน                                      หน่วย : คน 

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้   ทั้งปีการศึกษา   (2562)    รวมท้ังสิ้น    500    คน  
    2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  200   คน 2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น  300 คน 2.5 หลักสูตร ปชด.  -   คน 
    2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   -  คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.    -   คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ -   คน 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ประเภทวิชา/สาขา 

 

ภาคเรียนที่ 2/2562 (ปีปัจจุบนั) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมท้ังสิ้น 227 111 154 492 104 98 202 13  13  707 

1. เกษตรกรรมปฏิรูป (ปกติ)                      

    - เกษตรกรรมทั่วไป/MEP 112 72 83 267            267 

    - อศ.กช. (สาขาเกษตรเพื่อชีวติ) 101 9 - 110            110 

    - ทวิภาคี - 30  46 76            76 

    - ทวิศึกษา 14 - 25 39       39 

2. เกษตรกรรมทั่วไป                      

    - สัตวศาสตร ์         72 47 119      119 

    - ทวิภาคี สัตวศาสตร์         16 14 30      30 

    - พืชศาสตร ์         16 15 31      31 

3. นอกเวลา                  

    - บริหารธุรกจิ         - - -      - 

    - เกษตรกรรมทั่วไป (สตัวศาสตร์)         - 22 22      22 

4. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี            

    - เทคโนโลยีการผลติสตัว์(ต่อเนื่อง)        13  13 13 
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ปีการศึกษา 2563  (ปีต่อไป) 
 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง                   รวมท้ังสิ้น         845        คน                      หน่วย : คน 

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้   ทั้งปีการศึกษา   (2562)    รวมท้ังสิ้น    900    คน  
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  300   คน 2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น  600 คน 2.5 หลักสูตร ปชด.    -   คน  
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   -      คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.    -   คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ   -   คน 
  
 

 

 

 

 

 

 
ประเภทวิชา/สาขา 

 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป) 
รวม

ทั้งสิ้น 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมท้ังสิ้น 200 227 111 538 170 104 274 20 13 33 845 

1. เกษตรกรรมปฏิรูป (ปกติ)              

    - เกษตรกรรมทั่วไป/MEP 150 112 72 334       334 

    - อศ.กช. (สาขาเกษตรเพื่อชีวติ) 30 101 9 140       140 

    - ทวิภาคี 20 - 30 50       50 

    - ทวิศึกษา - 14 - 14       14 

2. เกษตรกรรมทั่วไป            

    - สัตวศาสตร ์     60 72 132    132 

    - ทวิภาคี สัตวศาสตร์     30 16 46    46 

    - พืชศาสตร ์     30 16 46    46 

3. นอกเวลา            

    - บริหารธุรกจิ     20 - 20    20 

    - เกษตรกรรมทั่วไป (สตัวศาสตร์)     30 - 30    30 

4. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี            

    - เทคโนโลยีการผลติสตัว์(ต่อเนื่อง)        20 13  33 



                                                                                     หน่วย: บาท

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ป.ตรี รวม

1.โครงการเงิน
อดุหนุนนักเรียน
อาชวีศึกษาเพื่อ

แกไ้ขปัญหาความ
ยากจนในชนบท 

(อศ.กช.)

2.โครงการเงิน
อดุหนุนองค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

3.โครงการปลูก
จติส านึกรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

4.โครงการ
อนุรักษ์

พันธกุรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

กมุารี

5.โครงการ
พัฒนาความ

ร่วมมือ
อาชวีศึกษาสู่
มาตรฐาน
นานาชาติ

รวม

 แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

4,207,580     693,700     185,000     5,086,280    129,000             50,000              70,000            140,000           224,000           613,000      6,390,980.00    

 - งบบุคลากร  

 - งบด าเนินงาน 2,098,100      693,700      146,000      2,937,800    2,937,800          

 - งบลงทุน 2,046,600      691,700      2,738,300    2,738,300          

 - งบเงินอดุหนุน 62,880           39,000        101,880       129,000               50,000               179,000      280,880             

 - งบรายจา่ยอื่น 70,000              140,000            224,000             434,000      434,000             

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 112,900        112,900           

 - งบบุคลากร 108,000         108,000

 - งบด าเนินงาน 4,900            4,900

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น
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ส่วนที ่3 
แผนปฏบิัตริาชการและแผนใชจ่้ายเงินงบประมาณ

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี

ผลผลติ
ผลการใช้จา่ยเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

โครงการ

แผนงาน/งบรายจา่ย
รวมทั้งสิ้น



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ป.ตรี รวม

6.โครงการอาชวีะ
พัฒนา

7.โครงการเร่ง
ประสิทธภิาพการ
สอนครูอาชวีศึกษา

8.โครงการ
จดัหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อ

คืนครูให้นักเรียน

9.โครงการ
ยกระดับการจดั
อาชวีศึกษาเพื่อ
เป็นศูนยก์ลาง

ด้านอาชวีศึกษา
ของภมิูภาค

เอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้

10.โครงการจดั
การศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตร

อาชวีศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา)

รวม

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

200,000             189,600            117,600          507,200      507,200           

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น 200,000               189,600              117,600            507,200      507,200             

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใ้ห้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง

140,000           306,900           446,900      446,900           

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน 306,900             306,900        306,900             

 - งบรายจา่ยอื่น 140,000            140,000        140,000             
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3.1 สรุปผลการใชจ่้ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตอ่)

ผลการใช้จา่ยเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลผลติ โครงการ



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ป.ตรี รวม

11.โครงการขยาย
โอกาสและ
ยกระดับ

อาชวีศึกษาทวภิาคี
สู่คุณภาพมาตรฐาน

12.โครงการ
พัฒนารูปแบบ
และยกระดับ

คุณภาพศูนยซ่์อม
สร้างเพื่อชมุชน 
(Fix it Center)

13.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียนอาชวีศึกษา

14.โครงการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินและการ
ประกนัคุณภาพ

อาชวีศึกษา

15.โครงการ
ส่งเสริม

สถานศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง

รวม

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพ่ือความยั่งยนื

38,500               570,000            21,000            20,000            15,611,500       16,261,000  16,261,000       

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน 14,411,500         14,411,500  14,411,500       
 - งบเงินอดุหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 38,500                 570,000              21,000              20,000              1,200,000          1,849,500    1,849,500          

แผนงาน

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 36

3.1 สรุปผลการใชจ่้ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตอ่)

ผลการใช้จา่ยเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลผลติ โครงการ



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ป.ตรี รวม

 16.โครงการ
ส่งเสริมการ

ประกอบอาชพี
อสิระในกลุ่ม

ผู้เรียนอาชวีศึกษา

17.โครงการ
รณรงค์ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด รวม

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ
 เศรษฐกิจ ชุมชนและวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มสู่สากล

205,000             205,000      205,000           

 - งบบุคลากร    

 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 205,000               205,000        205,000             

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ

-              18,200              18,200        18,200            

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 18,200               18,200         18,200               
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3.1 สรุปผลการใชจ่้ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตอ่)

ผลการใช้จา่ยเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลผลติ โครงการ



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสั้น ป.ตรี รวม

18.โครงการ
เสริมสร้าง

นวตักรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยี

ส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่และ

หุ่นยนต์อาชวีศึกษา

19.โครงการ
ฝึกอบรมและ

พัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart 

farmer รวม

แผนงานบูรณาการสง่เสริมการวจิยัและ
พัฒนา

60,000               60,000        60,000            

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนุน 60,000                 60,000         60,000            
 - งบรายจา่ยอื่น

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ
ผลติภาคการเกษตร

132,000            132,000      132,000           

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 132,000              132,000      132,000             
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3.1 สรุปผลการใชจ่้ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (ตอ่)

ผลการใช้จา่ยเงินปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจา่ย

ผลผลติ โครงการ
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วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ส่วนที่ 3 
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

1. ประมาณการรายรับ 52,245,440 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา                   9,441,200 บาท 
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 5,800,000 บาท  
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 3,641,200 บาท  
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 42,804,240 บาท 
 งบบุคลากร 15,314,040 บาท (ได้รับจัดสรรจาก สอศ.) 
 งบด าเนินงาน 11,000,000 บาท  
 งบลงทุน 8,854,500 บาท (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ปี 63) 

 งบเงินอุดหนุน 4,839,200 บาท  
 งบรายจ่ายอื่น 2,796,500 บาท  

2. ประมาณการรายจ่าย 52,245,440 บาท 
 งบบุคลากร  15,314,040 บาท 
  - เงินเดือน 10,877,400 บาท  
  - ค่าจ้างประจ า 2,479,680 บาท  
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 444,960 บาท  
  - เงินประจ าต าแหน่ง 672,000 บาท  
  - ค่าวิทยฐานะ 840,000 บาท  
 งบด าเนินงาน 19,033,900 บาท 
 - ค่าตอบแทนเงินเดือน 4,200,000 บาท  
  - ค่าตอบแทน 1,000,000 บาท  
  - ค่าใช้สอย 4,548,000 บาท  
  - ค่าวัสดุ 5,726,900 บาท  
  - ค่าสาธารณปูโภค 3,559,000 บาท  
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วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี
แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)     
 งบลงทุน 9,514,500 บาท 
  -  สิ่งก่อสร้าง - บาท  

  -  ครุภัณฑ์ 9,514,500 บาท 
(ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ปี 63 
8,354,500+ครุภัณฑ์โครงการ 1,160,000) 

 งบเงินอุดหนุน 3,639,200 บาท 

 
การจัดการเรียนการสอน (โครงการตามนโยบายเรียนฟรี 
เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 3,301,700 บาท  

 
โครงการเงินอุดหนุนตามภาระงาน  
(ฐานข้อมูลจากงปม.2562) 337,500 บาท  

 งบรายจ่ายอ่ืน 2,796,500 บาท 
 งบส ารองฉุกเฉิน 1,947,300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี งบกลาง สอศ.
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

สถานศึกษา
เฉพาะทาง

โครงการ
สนบัสนนุอื่น ๆ

รวม

 - งบบคุลากร 15,314,040

   เงินเดือนข้าราชการ 10,877,400 10,877,400 10,877,400

   เงินวิทยฐานะ 840,000 840,000 840,000

   เงินประจ าต าแหนง่ 672,000 672,000 672,000

   ค่าจ้างประจ า 2,479,680 2,479,680 2,479,680

   ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 444,960 444,960 444,960

 - งบด าเนินงาน 19,007,900           
  - ค่าตอบแทน 5,200,000             
   ค่าตอบแทนเงินเดือน 2,940,000      1,260,000   4,200,000
   ค่าตอบแทนล่วงเวลา 691,200     691,200 308,800      1,000,000
   เงินค่าสอนพิเศษ

   ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ

   ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.และลจ. เต็มขั้น

  - ค่าใชส้อย 4,548,000

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000
    ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
    ค่าซ่อมครุภณัฑ์
    ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง
    ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000       42,000
    ค่าขยะ 12,000       12,000
    ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 147,000        63,000       210,000
    ค่าใช้สอยอื่น ๆ 444,500 444,500 889,000 395,000        1,284,000
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบรุี

หน่วย : บาท

รวมทัง้สิน้เปน็
เงิน

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ผลผลติ
เงนิรายได้

 บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตัิการ (ป ี2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

เงนิอุดหนุน



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี งบกลาง สอศ.
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

สถานศึกษา
เฉพาะทาง

โครงการ
สนบัสนนุอื่น ๆ รวม

 -  งบด าเนินงาน (ตอ่)

 - ค่าวัสดุ 5,726,900 5,726,900

    วัสดุส านกังาน 4,147,500 4,147,500 4,147,500

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 650,000 650,000 650,000

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

    วัสดุการศึกษา 929,400     929,400     929,400                 

    วัสดุงานบา้นงานครัว

    วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา

    วัสดุคอมพิวเตอร์

    วัสดุกอ่สร้าง

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ต  า) 2,359,000 2,359,000 3,533,000             
   ค่าโทรศัพท์,อินเทอร์เนต็ 146,000 146,000 120,000
   ค่าน้ าประปา - - -
   ค่าไปรษณีย์ 13,000 13,000 13,000

   ค่าไฟฟ้า 2,200,000 2,200,000 1,200,000     3,400,000

 - งบลงทุน 1,401,100 - - - 1,401,100 6,953,400      1,160,000  9,514,500             
    - ครุภณัฑ์ 1,401,100   - - - 1,401,100  6,953,400       1,160,000  9,514,500             
    - ส่ิงกอ่สร้าง
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ผลผลติ
รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

เงนิรายได้
 บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตัิการ (ป ี2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

เงนิอุดหนุน

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

รวมทัง้สิน้เปน็
เงิน



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี งบกลาง สอศ.
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

สถานศึกษา
เฉพาะทาง

โครงการ
สนบัสนนุอื่น ๆ รวม

 - งบเงินอุดหนุน 3,639,200
    - โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจน
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3,301,700 3,301,700  3,301,700             

    - โครงการอุดหนนุนกัเรียนอาชีวศึกษาเพือ่
แกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 129,000 129,000    129,000               
    - โครงการอุดหนนุการเกษตรในอนาคตแหง่
ประเทศไทย (อกท.) 50,000 50,000      50,000                 
   - โครงการเงินอุดหนนุการฝึกอบรมเกษตรระยะ
ส้ัน 100,000 100,000 100,000               
    - โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียน
นกัศึกษาทีย่ากจน 38,500 38,500 38,500                 
    - โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยส่ิีงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ยนต์ 20,000 20,000 20,000                 

 - งบรายจ่ายอื น 2,489,600

    - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it center)

500,000         500,000    500,000               

    - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

205,000         205,000    205,000               

    - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมปลาย (ทวิศึกษา)

306,899         306,899    306,899               

    - โครงการลดปญัหาการออกการคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

21,000          21,000      21,000                 
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รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตัิการ (ป ี2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

รวมทัง้สิน้เปน็
เงิน

ผลผลติ เงนิรายได้
 บกศ.

โครงการ
เงนิอุดหนุน



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี งบกลาง สอศ.
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

สถานศึกษา
เฉพาะทาง

โครงการ
สนบัสนนุอื่น ๆ รวม

 - งบรายจ่ายอื น

    - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

189,600         189,600    189,600               

    - โครงการพฒันาความร่วมมืออาชวีศึกษาสู่
มาตรฐานนานาชาติ

224,000         224,000    224,000               

    - โครงการยกระดับการจดัอาชวีศึกษาเพือ่เป็น
ศูนยก์ลางด้านอาชวีศึกษาของภูมิภาคเอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต้

140,000         140,000    140,000               

    - โครงการพฒันาการศึกษาวิชาชพี ตามแนว
พระราชด าริ 140,000         

140,000    140,000               

    - โครงการปลูกจิตส านกึรักษาทรัพยากรปา่ไม้ 70,000          70,000      70,000                 

    - โครงการของพืช 1,000,000      1,000,000  1,000,000             
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โครงการ
เงนิอุดหนุน

รวมทัง้สิน้เปน็
เงินรายการค่าใชจ้่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลติ
เงนิรายได้

 บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปตีามแผนปฏบิตัิการ (ป ี2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)



  
งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.62
รวมไตร
มาส 1

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ีค.
63

รวมไตร
มาส 2

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ม.ิย. 
63

รวมไตร
มาส 3

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

รวมไตร
มาส 4

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน
1.2 งบลงทุน

    ค่าครุภณัฑ์ 8,354,500 8,354,500

    ค่าส่ิงก่อสร้าง - -

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1 โครงการจดัซ้ือวสัดุงานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวชิาการ 17,000 17,000
2.2 โครงการซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ งานหลักสูตร ฝ่ายวชิาการ 40,000 40,000
2.3 โครงการจดัสอบ Pre V-NET ฝ่ายวชิาการ 10,000 - - - - - - - 10,000
2.4 โครงการจดัซ้ือวสัดุประเมินผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวชิาการ 40,000 40,000
2.5 โครงการพัฒนาสร้างเคร่ืองมือประเมินผลตามสภาพจริง ฝ่ายวชิาการ 10,000 10,000

2.6 โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธข์่าวสารงานการเรียนการ
สอนนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายวชิาการ 15,000 - - - - - 15,000

2.7 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานและอุปกรณ์ประจ าอาคารวทิยบริการ ฝ่ายวชิาการ 10,000 10,000

2.8 โครงการจดัซ้ือและบริการส่ิงพิมพ์ วารสารหนังสืออิเลคทรอนิกส์ฯ ฝ่ายวชิาการ 44,000 44,000

2.9 โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
ไฟฟ้า

ฝ่ายวชิาการ 50,000 50,000

2.10 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ ADMIN ระบบฐานข้อมูลหนังสือและการบริการ ฝ่ายวชิาการ 45,000 45,000

2.11 โครงการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวชิาการ 10,000 10,000
2.12 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ งานส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวชิาการ 200,000 200,000
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ปฏทิินการปฏบิัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  จังหวัด ลพบุรี
หน่วย : บาท

ที่
งบประมาณ

ที่ใช้

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2563
งาน/แผนก 
ที่ใช้จ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.62
รวมไตร
มาส 1

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ีค.
63

รวมไตร
มาส 2

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ม.ิย.63
รวมไตร
มาส 3

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

รวมไตร
มาส 4

รวมเป็นเงิน

2.13 โครงการปรับปรุงซ่อมงานส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวชิาการ 20,000 20,000
2.14 โครงการนิเทศและติดตามนักศึกษาฝึกทักษะวชิาชีพระบบปกติ

และทวภิาคี
ฝ่ายวชิาการ 15,000 15,000

2.15 โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน
นักศึกษา

ฝ่ายวชิาการ 10,000 10,000
2.16 โครงการรับสมัคร/การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนระบบทวภิาคี ฝ่ายวชิาการ 5,000 - - - - - - - - - 5,000
2.17 โครงการชีววถิีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายวชิาการ 37,200 37,200
2.18 โครงการขยายผลสู่ชุมชนตามแนวทาง ชีววถิี ฝ่ายวชิาการ 40,000 40,000
2.19 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ภายในโครงการชีววถิีเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝ่ายวชิาการ 50,000 50,000

2.20 โครงการงานฟาร์มสุกรพันธุ์ ฝ่ายวชิาการ 240,000 240,000
2.21 โครงการงานฟาร์มเห็ด ฝ่ายวชิาการ 35,000 - 35,000
2.22 โครงการงานฟาร์มไก่ไข่ ฝ่ายวชิาการ 72,800 - 72,800
2.23 โครงการ smart famer ฝ่ายวชิาการ 132,000 - 132,000
2.24 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ฝ่ายวชิาการ 240,000 - 240,000
2.25 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานแผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ แผนกวชิา 5,000 - - 5,000
2.26 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองทุ่นแรง แผนกวชิาพืชศาสตร์ แผนกวชิาพืชฯ 12,000 12,000
2.27 โครงการซ่อมแซมส่ือ-โสตทัศนูปกรณ์ แผนกวชิาพืชฯ 8,000 - - 8,000
2.28 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานแผนกวชิาพืชศาสตร์ แผนกวชิาพืชฯ 10,000 - - 10,000
2.29 โครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ แผนกพืชศาสตร์ แผนกวชิาพืชฯ 10,000 - - 10,000
2.30 โครงการอนุรักษ์พันธุก์รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ แผนกวชิาพืชฯ 140,000 - - 140,000
2.31 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานแผนกวชิาสัตวศาสตร์ แผนกวชิา

สัตวฯ
5,000 - - - - - - - 5,000

2.32 โครงการสอบมาตรฐานวชิาชีพ แผนกวชิาสัตวศาสตร์ แผนกวชิา
สัตวฯ

10,000 - - - - 10,000
2.33 โครงการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส านักงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารฯ 90,000 - - 90,000
2.34 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงานงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารฯ 10,000 - - 10,000
2.35 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารฯ 90,000 - - - - - - - - - - - 90,000
2.36 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารอ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ 60,000 - - - - - - - - - - 60,000
2.37 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารฯ 50,000 - - 50,000
2.38 โครงการจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์งานบุคลากร ฝ่ายบริหารฯ 15,000 - 15,000
2.39 โครงการจดัซ้ือวสัดุงานการเงิน ฝ่ายบริหารฯ 5,000 - - 5,000

2.40 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์านการเงิน ฝ่ายบริหารฯ 5,000 - - - - - - - - - - - 5,000 46

ที่
งบประมาณ

ที่ใช้

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ป ี2563
งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย



งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจ่าย/รายการ
ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.62
รวมไตร
มาส 1

ม.ค.
63

ก.พ.
63

ม.ีค.
63

รวมไตร
มาส 2

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ม.ิย.63
รวมไตร
มาส 3

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

รวมไตร
มาส 4

รวมเป็นเงิน

2.41 โครงการจดัซ้ือวสัดุงานการบัญชี ฝ่ายบริหารฯ 10,000 - - 10,000
2.42 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน (งานทะเบียน) ฝ่ายบริหารฯ 65,000 - - 65,000
2.43 โครงการกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ฝ่ายบริหารฯ 66,400 - - - - - - - - - - 66,400
2.44 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานงานทะเบียน ฝ่ายบริหารฯ 100,000 - - 100,000
2.45 โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงานของงานพัสดุกลาง ฝ่ายบริหารฯ 50,000 - - 50,000
2.46 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ฝ่ายบริหารฯ 250,000 250,000
2.47 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารฯ 500,000 500,000
2.48 โครงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า ประปา และปั๊มน้ า ฝ่ายบริหารฯ 304,000 304,000
2.49 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทุ่นแรงฟาร์ม ฝ่ายบริหารฯ 100,000 100,000
2.50 โครงการพัฒนาสถานศึกษา ฝ่ายบริหารฯ 150,000 - - - - - 150,000
2.51 จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องเธยีเตอร์อาคารเซนทรัลแล็บ ฝ่ายบริหารฯ 10,000 - - - 10,000
2.52 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ฝ่ายบริหารฯ 175,000 - - - 175,000
2.53 โครงการปรับปรุงอาคาร Central Lab ฝ่ายบริหารฯ 92,000 - - 92,000
2.54 โครงการปรับปรุงวสัดุเคร่ืองมือ Central Lab ฝ่ายบริหารฯ 50,000 - - 50,000
2.55 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในวทิยาลัย ฝ่ายบริหารฯ 500,000 - - - - - - - - - 500,000
2.56 จดัซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานอาคารอ านวยการ ฝ่ายบริหารฯ 50,000 - - - - - - 50,000
2.57 โครงการจดัซ้ือวสัดุ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารฯ 50,000 50,000
2.58 โครงการจดัซ้ือวสัดุและเข้าเล่มเอกสารฝ่ายแผนฯ ฝ่ายแผนงานฯ 20,000 - 20,000
2.59 โครงการจดัท าและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงานฯ 10,000 - 10,000
2.60 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 - - - - - - - - - - - 5,000
2.61 โครงการจดัซ้ือวสัดุงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ 20,000 - 20,000
2.62 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานฯ 180,000 - - - - - - 180,000
2.63 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย ฝ่ายแผนงานฯ
2.64 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงานฯ 94,700 - - - - - - 94,700
2.65 โครงการผลิตก าลังคนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ฝ่ายแผนงานฯ 350,000 - - 350,000
2.66 โครงการความร่วมมือแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมไทย จนี ฝ่ายแผนงานฯ 25,000 - 25,000
2.67 โครงการส่งเสริมคุณภาพของ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานวจิยั ฝ่ายแผนงานฯ 130,000 - - 130,000
2.68 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานฯ 40,000 - - 40,000
2.69 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 - - - - - - - - - - - 5,000
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2.70 โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธรุกิจ ฝ่ายแผนงานฯ 20,000 - - - - 20,000
2.71 โครงการส่งเสริมการท าธรุกิจในสถานประกอบการ ฝ่ายแผนงานฯ 30,000 - - - - - - - 30,000
2.72 โครงการงานฟาร์มสุกรขุน ฝ่ายแผนงานฯ 195,000 195,000
2.73 โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือวสิามัญ (เดินทางไกล

อยู่ค่าย)
ฝ่ายพัฒนาฯ 25,000 - - - - - - - - - 25,000

2.74 โครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ฝ่ายพัฒนาฯ 21,000 - - - - - - 21,000
2.75 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา จ.ลพบุรี ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - - - - - - 10,000
2.76 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - - - - - 10,000
2.77 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - - - - 10,000
2.78 โครงการเพิ่มศักยภาพนักกีฬา ฝ่ายพัฒนาฯ 20,000 20,000
2.79 โครงการเพิ่มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ อกท. 2563 ฝ่ายพัฒนาฯ 30,000 30,000
2.80 โครงการศึกษาดูงานส านักงาน อกท.ดีเด่นระดับชาติ ฝ่ายพัฒนาฯ 30,000 - - - - - - - 30,000
2.81 โครงการประชุมวชิาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยลพบุรี คร้ังที่ 42 ฝ่ายพัฒนาฯ 80,000 - - - 80,000
2.82 โครงการประชุมวชิาการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง คร้ังที่ 41 ฝ่ายพัฒนาฯ 200,000 - - - - - - - - - - 200,000
2.83 โครงการประชุมวชิาการ อกท.ระดับชาติ  คร้ังที่ 41 ฝ่ายพัฒนาฯ 100,000 - - - - - - - - - - 100,000
2.84 โครงการพัฒนาส านักงาน อกท.และชมรมวชิาชีพ (อกท) ฝ่ายพัฒนาฯ 20,000 - - - - - - - - - 20,000
2.85 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ฝ่ายพัฒนาฯ 5,000 5,000
2.86 โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ2563 ฝ่ายพัฒนาฯ 137,000 137,000
2.87 ลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน ฝ่ายพัฒนาฯ 115,000 - - - - - - 115,000
2.88 โครงการงานปกครอง ฝ่ายพัฒนาฯ 20,000 - - 20,000
2.89 โครงการแนะแนวสัญจร และกิจกรรมภาคีเครือข่าย ฝ่ายพัฒนาฯ 140,000 - - - - - - - - - 140,000
2.90 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง 

ประจ าปีการศึกษา 2563
ฝ่ายพัฒนาฯ 20,000 - - - - - - 20,000

2.91 โครงการปัจฉิมนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2562 ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - - - - 10,000
2.92 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนาฯ 6,000 - - 6,000
2.93 โครงการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนาฯ 50,000 - - - - - - - - - 50,000
2.94 โครงการจดัซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - - - - - 10,000
2.95 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - 10,000
2.96 โครงการธรรมวยัใส (สวดมนต์ท าวดัเย็น) ฝ่ายพัฒนาฯ 5,000 - 5,000
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2.97 โครงการซ่อมแซมงานหอพักหญงิ ฝ่ายพัฒนาฯ 100,000 100,000
2.98 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักชาย ฝ่ายพัฒนาฯ 100,000 100,000
2.99 โครงการท าบุญหอพักชาย ฝ่ายพัฒนาฯ 3,000 - - - - - - - - - 3,000
2.100 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองนอนนักศีกษาหอพักชาย - หญงิ ฝ่ายพัฒนาฯ 50,000 - - - - - - - - - 50,000
2.101 โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับหอพัก ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 - - - - - - 10,000
2.102 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพเกษตรระยะส้ัน ฝ่ายพัฒนาฯ 120,000 120,000
2.103 โครงการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส านักงาน ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 10,000
2.104 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 10,000
2.105 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเพื่อรับรางวลั ฝ่ายพัฒนาฯ 10,000 10,000
2.106 โครงการสร้างขวญัก าลังใจนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนาฯ 25,000 25,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ

3.1 โครงการการเรียนการสอนวชิาอุตสาหกรรมเกษตร สามัญสัมพันธ์ 3,000 - - - - - - - - - - 3,000
3.2 โครงการการเรียนการสอนวชิา ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร สามัญสัมพันธ์ 10,000 - - - - - - - 10,000
3.3 โครงการเวทีน าเสนอผลงานและส่ือประกอบรายวชิาโครงการ สามัญสัมพันธ์ 14,550 - 14,550
3.4 กิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ สามัญสัมพันธ์ 10,000 - 10,000
3.5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และแหล่งประวติัศาสตร์ สามัญสัมพันธ์ 8,500 - - - 8,500
3.6 โครงการการประกวดโครงงาน ระดับจงัหวดัและระดับภาค สามัญสัมพันธ์ 15,000 - 15,000
3.7 โครงการการเรียนการสอนวชิาองค์การเกษตรกรในอนาคต สามัญสัมพันธ์ 5,000 5,000
3.8 โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน (วชิาคอมพิวเตอร์) สามัญสัมพันธ์ 20,000 - 20,000
3.9 โครงการการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ สามัญสัมพันธ์ 5,000 - 5,000
3.10 โครงการการเรียนการสอนวชิาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ สามัญสัมพันธ์ 6,560 - - - 6,560
3.11 โครงการการเรียนการสอนวชิาแทรกเตอร์เคร่ืองจกัรกลเกษตร สามัญสัมพันธ์ 5,000 - - - 5,000
3.12 โครงการการเรียนการสอนวชิาช่างเกษตรเบื้องต้น สามัญสัมพันธ์ 5,250 - - - 5,250
3.13 โครงการการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ สามัญสัมพันธ์ 15,000 - 15,000
3.14 โครงการการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ สามัญสัมพันธ์ 1,615 - 1,615
3.15 โครงการการเรียนการสอนวชิาการขับรถยนต์ สามัญสัมพันธ์ 8,750 - 8,750
3.16 โครงการการเรียนการสอนวชิาช่างเกษตรเบื้องต้น สามัญสัมพันธ์ 12,200 - 12,200
3.17 โครงการการเรียนการสอนวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามัญสัมพันธ์ 5,000 - 5,000
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3.18 โครงการการเรียนการสอนวชิาช่างกลเกษตร สามัญสัมพันธ์ 15,220 - 15,220
3.19 โครงการการเรียนการสอนวชิาชีวติกับสังคมไทย สามัญสัมพันธ์ 10,000 - 10,000
3.20 โครงการการเรียนการสอนวชิาดินและปุ๋ย พืชศาสตร์ 7,000 7,000
3.21 โครงการการเรียนการสอนวชิาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน พืชศาสตร์ 7,000 7,000
3.22 โครงการการเรียนการสอนวชิาระบบการให้น้ าเพื่อการเกษตร พืชศาสตร์ 7,000 7,000
3.23 โครงการการเรียนการสอนวชิาระบบการปลูกพืช พืชศาสตร์ 10,000 10,000
3.24 โครงการการเรียนการสอนวชิาวชิาดิน น้ า และปุ๋ยเพื่อการเกษตร พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - - 7,000
3.25 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตพืชผัก พืชศาสตร์ 7,000 7,000
3.26 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชศาสตร์ 7,000 7,000
3.27 โครงการการเรียนการสอนวชิาสัมมนาด้านพืช พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - 7,000
3.28 โครงการการเรียนการสอนวชิาวชิาหลักพืชกรรม พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - - 7,000
3.29 โครงการการเรียนการสอนวชิาหลักการส่งเสริมการเกษตร พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - - 7,000
3.30 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ พืชศาสตร์ 10,000 - - - - - - - 10,000
3.31 โครงการการเรียนการสอนวชิาพืชอุตสาหกรรม พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - 7,000
3.32 โครงการการเรียนการสอนวชิาพืชไร่เศรษฐกิจ พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - 7,000
3.33 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตพืชไร่ พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - 7,000
3.34 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตพืชน้ ามัน พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - - 7,000
3.35 โครงการการเรียนการสอนวชิาหลักพันธศุาสตร์ พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - - 7,000
3.36 โครงการการเรียนการสอนวชิาศัตรูพืชและการป้องกันก าจดั พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - - 7,000
3.37 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยและ

โครงการ
พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - 7,000

3.38 โครงการศึกษาดูงานวชิาพืชน้ ามันและวชิาศัตรูพืชและการป้องกัน
ก าจดั

พืชศาสตร์ 30,000 30,000
3.39 โครงการการเรียนการสอนวชิาดินและน้ าเพื่อการเกษตร พืชศาสตร์ 7,000 7,000
3.40 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตเห็ด พืชศาสตร์ 10,000 10,000
3.41 โครงการการเรียนการสอนวชิาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร พืชศาสตร์ 7,000 - - - - - - 7,000
3.42 โครงการการเรียนการสอนวชิาการท าการเกษตรแบบผสมผสาน พืชศาสตร์ 7,000 7,000
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3.43 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตโคเนื้อ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.44 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.45 โครงการการเรียนการสอนวชิาโครงการ (ปวส.2 สศ) สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.46 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผสมเทียม สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.47 โครงการการเรียนการสอนวชิาการเล้ียงโค สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.48 โครงการการเรียนการสอนวชิาการจัดการส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสัตวเ์ล้ียง สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.49 โครงการการเรียนการสอนวชิาการลิตโคนม สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.50 โครงการการเรียนการสอนวชิาการเล้ียงสุกร สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.51 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตสุกรพันธุ์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.52 โครงการการเรียนการสอนวชิาการเล้ียงสุกรขุน สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.53 โครงการการเรียนการสอนวชิาโครงการเล้ียงสุกร สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.54 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตสุกรพันธุ์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.55 โครงการการเรียนการสอนวชิาโครงการ (ปวช.3 ปส.2 สศ ทวภิาคี) สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.56 โครงการการเรียนการสอนวชิากายวภิาคและสรีระวทิยาสัตวเ์ล้ียง สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.57 โครงการการเรียนการสอนวชิาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.58 โครงการการเรียนการสอนวชิาเวชภัณฑ์พื้นฐานในฟาร์มปศุสัตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.59 โครงการการเรียนการสอนวชิาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.60 โครงการการเรียนการสอนวชิาหลักการเกษตร สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.61 โครงการการเรียนการสอนวชิาพลังงานและส่ิงแวดล้อมงานเกษตร สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.62 โครงการการเรียนการสอนวชิาพลังงานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.63 โครงการการเรียนการสอนวชิาโภชนศาสตร์สัตวเ์บื้องต้น สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.64 โครงการการเรียนการสอนวิชาหลักการผลิตเกษตรอาหารปลอดภยั สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.65 โครงการการเรียนการสอนวชิาการปรับปรุงพันธุสั์ตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.66 โครงการการเรียนการสอนวชิาจลุชีววทิยา สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.67 โครงการการเรียนการสอนวชิาหลักพันธุศ์าสตร์ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.68 โครงการการเรียนการสอนวชิาสถิติและการวางแผนการทดลองการเกษตร สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.69 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตสารชีวภาพเพือ่การผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - - 9,200
3.70 โครงการการเรียนการสอนวชิาการเล้ียงสัตวป์ีก สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.71 โครงการการเรียนการสอนวชิาการฟักและการจดัการโรงฟัก สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
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3.72 โครงการการเรียนการสอนวชิาสัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.73 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตไก่เนื้อ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.74 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตไก่ไข่ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.75 โครงการการเรียนการสอนวชิาทักษะวชิาชีพเกษตร สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.76 โครงการการเรียนการสอนวชิาการสุขาภิบาลสัตวเ์บื้องต้น สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.77 โครงการการเรียนการสอนวชิาพืชอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.78 โครงการการเรียนการสอนวชิาอาหารและการให้อาหาร สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.79 โครงการการเรียนการสอนวชิาหลักการเล้ียงสัตว์ สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.80 โครงการการเรียนการสอนวชิาอาหารสัตวเ์บื้องต้น สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200
3.81 โครงการการเรียนการสอนวิชาการเล้ียงสัตว์เพือ่เป็นอาหารปลอดภยั สัตวศาสตร์ 9,200 9,200
3.82 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการเล้ียงสัตว์เพือ่เป็นอาหาร

ปลอดภยั
สัตวศาสตร์ 9,200 - - - - - - 9,200

3.83 โครงการการเรียนการสอนวชิาสถิติเพื่องานอาชีพ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 - - - - - - 3,200
3.84 โครงการการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 3,200

3.85 โครงการการเรียนการสอนวชิาโภชนศาสตร์สัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 3,200
3.86 โครงการการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาบุคลากรและการผีกอบรม สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 - - - - - - 3,200

3.87 โครงการการเรียนการสอนวชิาเทคนิควจิยัทางสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 3,200
3.88 โครงการการเรียนการสอนวชิาการจัดการด้านชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 3,200

3.89 โครงการการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุง
พันธุสั์ตว์

สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 3,200
3.90 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการโรคและการสุขาภบิาลสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 3,200

3.91 โครงการการเรียนการสอนวชิาการบันทึกข้อมูลและบัญชีฟาร์ม สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 3,200
3.92 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการจดัการโรงเรือนและอปุกรณ์เล้ียงสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 3,200

3.93 โครงการการเรียนการสอนวชิามาตรฐานฟาร์มสัตวเ์ล้ียง สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 3,200
3.94 โครงการการเรียนการสอนวชิาโครงการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ 1 สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 3,200

3.95 โครงการการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 3,200
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3.96 โครงการการเรียนการสอนวชิาการใช้เวชภัณฑ์เพื่อการผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 - - - - - - 3,200
3.97 โครงการการเรียนการสอนวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตวX์XX สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 - - - - - - 3,200

3.98 โครงการการเรียนการสอนวชิาโครงการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ 2 สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,200 - - - - - - 3,200
3.99 โครงการการเรียนการสอนวชิาการผลิตและการจดัการฟาร์มสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,200 - - - - - - 3,200

3.100 โครงการการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการน าเสนอ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

4,000 4,000
3.101 โครงการการเรียนการสอนวชิามนุษยสัมพันธใ์นองค์การ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
4,000 4,000

3.102 โครงการการเรียนการสอนวชิาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

4,000 4,000
3.103 โครงการการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอในงานอาชีพ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
4,000 - - - - - - 4,000

3.104 โครงการการเรียนการสอนวิชากลยทุธ์การจดัการตลาดสินค้าเกษตร สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

4,000 - - - - - - 4,000
3.105 โครงการการเรียนการสอนวชิาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
4,000 4,000
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มาตรการการลดใช้พลังงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ปีงบประมาณ 2563 
 

มาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า  
 1. การใช้เครื่องปรับอากาศ 
  1.1 ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 
13.00 – 15.00 น.  
  1.2 ก าหนดให้มีการตั้งอุณหภูมิในการปรับอากาศที่ 25 – 26 องศาเซลเซียส 
  1.3 งดการใช้พัดลมระบายอากาศในห้องขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ 
  1.4 การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการควรจัดพ้ืนที่ท างานเฉพาะส่วน เพ่ือใช้เครื่องปรับอากาศ 
รวมในจุดเดียว 
  1.5 ตรวจเช็ค ล้างฟิลเตอร์ แผงกรองอากาศ เป่าคอนเดนซิ่ง แรงดันน้ ายา ความคงที่ ของ
กระแสไฟฟ้า ปรับทิศทางลม ปรับอุณหภูมิ ตรวจสอบระบบหล่อลื่นเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
  1. 6 หากอากาศภายนอกไม่ร้อนและมีลมพัดผ่าน ควรงดใช้เครื่องปรับอากาศและให้เปิด
หน้าต่างเพื่อให้ลมเย็นพัดผ่าน 
 2. การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.1 ให้เปิดไฟบริเวณทางเดิน เฉลียง ช่องบันได และห้องสุขาเท่าท่ีจ าเป็น 
2.2 ปิดไฟระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.) ยกเว้นส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน 

ในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดได้เฉพาะที่จ าเป็น 
2.3 ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ หรือไม่ได้ปฏิบัติงาน 
2.4 การเปิด-ปิดไฟบริเวณหน้าประตู และรั้วทางเข้า-ออก ให้เปิด 18.00 – 22.00 น.  

หลังจากเวลา 22.00 – 05.00 น. เปิดเฉพาะไฟหน้าประตูทางเข้า-ออก    
 3. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าส านักงาน 

3.1 ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง ยกเว้นเครื่องท่ีต้องใช้งานตลอดเวลา 
3.2 ปิดเครื่องท าน้ าเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาท ี
3.3 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส านักงานได้เฉพาะที่มีความจ าเป็น และเม่ือหมดความจ าเป็นต้องใช้ 

ให้ดึงปลั๊กออก และห้ามเสียบปลั๊กท้ิงไว้โดยเด็ดขาด 
3.4 ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานหากเกิน 15 นาที 
3.5 ปิดไฟห้องน้ าทุกครั้งเมื่อไม่มีผู้ใช้บริการ 
 

มาตรการประหยัดไฟฟ้าบ้านพักอาศัย 
           1. ไฟฟ้าภายนอกอาคารให้เปิดเท่าที่จ าเป็น 
           2. ไฟฟ้าภายในอาคารเปิดบริเวณท่ีใช้งานจริงเท่านั้น 
 

มาตรการประหยัดรายจ่ายค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
 1. ศึกษาการใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี เช่น ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสม่ าเสมอ เพ่ือลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ ใช้ความเร็วรถที่ 80 – 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดการสูญเสียน้ ามันเชื้อเพลิงหรือตรวจดู ลมยาง
รถยนต์ให้มีความดันที่พอเหมาะกับการใช้งาน ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป 
 2. บ ารุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง ไส้กรองน้ ามันเครื่อง ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
และไส้กรองอากาศ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การเผาไหม้เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่
สิ้นเปลืองน้ ามัน 



 3. จัดระเบียบการใช้รถยนต์ในการส่งเอกสารและหนังสือราชการ เช่น เวลาที่ชัดเจน มีการจัดเส้นทาง 
และคัดแยกเอกสารที่จะต้องจัดส่งให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 4. ลดการเดินทางลงโดยใช้การติดต่อสื่อสารอ่ืนแทน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อีเมล์ หรือใช้
บริการเอกสารและพัสดุแทนการส่งด้วยตนเอง 
 5. จัดระเบียบการใช้รถไปราชการท้องที่ เช่น เวลาที่ชัดเจนมีการจัดเส้นทางไปพ้ืนที่เส้นทางเดียวกัน
ให้คุ้มค่าและประหยัด 
 6. การขอใช้รถยนต์ไปราชการที่รู้ก าหนดล่วงหน้า ต้องยื่นขอใช้รถยนต์ล่วงหน้า 1 วัน 
 7. ห้ามพนักงานขับรถยนต์สตาร์ทเครื่องรอผู้ขอใช้รถยนต์ 
           8. ห้ามน ารถยนต์ออกจากสถานที่ราชการ โดยไม่มีผู้ขอใช้รถยนต์ 
           9. ห้ามน ารถยนต์ไปเติมน้ ามัน โดยที่ไม่มีผู้ขอใช้รถยนต์ไปติดต่อราชการ 
 

มาตรการประหยัดการใช้โทรศัพท์และโทรสาร  
           1. ห้ามใช้โทรศัพท์ของทางราชการโทรเรื่องส่วนตัว 
           2. ก่อนใช้โทรศัพท์ของทางราชการควรขออนุญาตใช้ต่อผู้บริหารก่อนทุกครั้ง 
 

มาตรการควบคุมและตรวจสอบ  
           1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละห้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด 
พลังงาน และรายงานการช ารุดเสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้พลังงานต่องานอาคารสถานที่ 
ในทันที 
  2. วิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรก ากับติดตามประเมินผลและรายงานการใช้พลังงาน 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
    ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 4 ต าบลพฒันานิคม 
    อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140 
    โทร 036 - 491370 โทรสาร 036 - 491375     
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