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ค ำน ำ 
 

  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546       
ได้กล่าวถึงการจัดท าแผนงานท่ีเป็นรูปแบบแผนงานระยะส้ัน ท่ี เกี่ยวข้องกับมาตราท่ี 16 และ 17 
แผนงานระยะระยะยาว เกี่ยวข้องกับมาตรท่ี 14 ซึ่งเป็นแผน 4 ปี ท่ีวางในการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานราชการแผ่นดิน ตามมาตราท่ี 15 นั้น จึงเป็น
กฎระเบียบข้อบัง คับในการด าเนินงานตามแผนเพื่อให้มี เป้าหมายท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน             
เป็นไปอย่างมีระบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  
 ฉะนั้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลของงานท่ีสอดคล้องตามกัน ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จึงได้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกา ในการ
ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน         
และเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านงบประมาณ เพื่อการบริหารงานด้านการศึกษาเป็นหลัก     
รวมท้ังผลักดันการด าเนินการในภารกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์   
ท่ีค านึงถึงความเปล่ียนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐท่ีมุ่งเน้นผลผลิตทางสายปฏิบัติการวิชาชีพเกษตร 
อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา ภายใต้สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นจุดอันจะส่งผลท าให้ก่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           
ของประเทศอย่างชัดเจน 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้มีการขับเคล่ือนงานตามนโยบายท่ีสอดคล้องกับงบประมาณ
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ          
อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนางานสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
 
 
 
 
         ตุลาคม 2564 
          งานวางแผนและงบประมาณ 
          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ 
เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคล่ือนย้ายมาสู่เอเชีย แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ท้ังทางเศรษฐกิจสังคม 
และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่
คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูง
และกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยังต่ า ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปี ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ า และปัญหาความ
เหล่ือมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศ
จะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก 
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อ
การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นโดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูป และปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2. Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
  Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก คือ ประเทศ
รายได้ปานกลาง ความเหล่ือมล้ าของความมั่งค่ัง และความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆกับเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” ท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคท่ี 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยขับเคล่ือนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
  Thailand 4.0 ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้ 
  1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมูลค่า” ท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
  2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมท่ีเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง”        
ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้น
ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 
  3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึ่ง” 
  4) การรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็น “สังคมท่ีน่าอยู่” มี “ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถปรับสภาพตาม
ภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 
  Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคล่ือนส าคัญ 
  วาระท่ี 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกท่ีหนึ่ง 
  วาระท่ี 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  วาระท่ี 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
  วาระท่ี 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัดและ 
76 จังหวัด 
  วาระท่ี 5 บูรณาการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 

  วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
   “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
  เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
  2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  3) คุณภาพการศึกษา 
  4) ประสิทธิภาพ 
  5) การตอบโจทย์บริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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  ยุทธศาสตร์ 
  1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
4. ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 

วิสัยทัศน์  
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพ ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ 
  1) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
  2) ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
  3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  4) พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
  5) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  ยุทธศาสตร์ 
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
  2) พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย 
  3) ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
  4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  5) เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
  7) ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง 
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5. 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 
   - ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ 
   - ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ 
   - วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา) 
   - การพัฒนาทักษะอาชีพ 
   - TVET TEPE Online  
   - พัฒนาครูในสถานประกอบการ 
   - พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 
   - พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี 
   - เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร 
  3) ผลิต พัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วมเครือข่ายโดย 
   - ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท รับน้องใหม่ 
   - การผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม) 
   - ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนท้ังระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) 
   - กรอ. อ.กรอ.อศ. 
   - สานพลังประชารัฐ 
   - วิจัยและใช้ประโยชน ์
  4) ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
อาชีวะเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
   - ดึงนักเรียนท่ีหลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ 
   - อาชีวะทุกช่วงวัย 
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   - อาชีวะตลอดชีวิต 
   - เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre. VEd.) 
  5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ โดย 
   - บูรณาการเครือข่าย ICT 
    - บูรณาการ Content 
   - บูรณาการส่ือ 
   - ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล โดย 
   - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   - การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
   - การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 
   - ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ 
   - ระบบงบประมาณ 
  จุดเน้นการอาชีวศึกษา 9 ประการ 
  1) ผู้เรียนอยากเรียนสาขาอะไร ต้องได้เรียนสาขาวิชานั้น 
  2) ปรับเปล่ียนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม่ 
  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 

โครงการ 
  1) เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
  2) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
  3) ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 
  4) ศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
  5) ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  6) ทุนปัญญาชาติ 
  7) องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
  8) องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ 
  9) อุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตในบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  10) วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
  11) วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (ส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์) 
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  12) Fix it center 
  13) ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานฯ 
  14) อาชีวศึกษาพัฒนา 
  15) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  16) เพิ่มขีดความสามารถทางภาษา 
  17) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  18) ปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 
  19) TO BE NUMBER ONE 
  20) ทุนเรียนต่อ ป.ตรี สายปฏิบัติการ 
  21) ทุนเฉลิมราชกุมารี 
  22) การจัดการศึกษาพื้นฐาน 
  23) อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน 
  24) อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
  25) อุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน 
  26) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  27) โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
  28) ลดปัญหาการออกกลางคัน 
  29) ขยายอาชีวะอ าเภอ 
  30) ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
  31) ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
  32) พัฒนาการศึกษา จชต. 
  33) สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  34) อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
  35) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  36) ความร่วมมือผลิตก าลังด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการ
สุขภาพ และการท่องเท่ียวปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
  37) โครงการสร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  38) การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหารความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
  39) จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  
  40) ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้  
  41) โครงการโรงเรียนพระราชทานก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  42) ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  43) จัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน  
  44) เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา   
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6. แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
  วิสัยทัศน์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเป็นผู้น าการผลิตผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการด้าน
การเกษตรและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรท่ีทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเป็นท่ีพึ่งของ
เกษตรกรและชุมชน 
  พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
  2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
  3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
  เป้าประสงค ์
  1) เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 
  2) เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 
  3) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ 
  4) เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
  5) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  6) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ 
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี โดยรูปแบบการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
 
7. แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 
 

  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
 “ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยส่ิงแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเท่ียววิถีใหม่”  
  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
    ประเด็นพัฒนาท่ี 1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก  
  ประเด็นพัฒนาท่ี 2 บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวพรอมรับการท่องเท่ียววิถีใหม่ 
  ประเด็นพัฒนาท่ี 3 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน   
 ประเด็นพัฒนาท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี  
เมืองลพบุรีมีความสงบสุข  
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  แนวทางการพัฒนา   
 ประเด็นพัฒนาท่ี  1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก  
  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการยกระดับภาคเกษตร  
  2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผลิตสินค้าภาคการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน และมีการแปรรูป    
สินค้าท่ีมีคุณภาพ  
  3) พัฒนาการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการค้าท้ังออฟไลน์และออนไลน์  
และการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมาย  
 ประเด็นพัฒนาท่ี 2 บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวพร้อมรับการท่องเท่ียววิถีใหม่ 
  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว  และแหล่งท่องเท่ียวหลัก   
  2) พัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว  
  3) สร้างความเช่ือมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการ
ท่องเท่ียว  
    ประเด็นพัฒนาท่ี  3 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน  
  1) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากส่ิงเหลือใช้เพื่อการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  2) ส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
  3) สร้างจิตส านึกและเผยแพร่องค์ความรู้ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม  
    ประเด็นพัฒนาท่ี  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี  
เมืองลพบุรีมีความสงบสุข 
  1) ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย  
  2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี  
  3) เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงในชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
 

ปรัชญา 
  การศึกษา  คือ  ความเจริญเพื่องาน ชีวิตและสังคม 

 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งเน้นการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอาหารปลอดภัย” 
 

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

 ตัวชี้วัด 
   1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชนและตลาดแรงงาน 
   2. สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
   3. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ    
   4. มีศูนย์ทดสอบด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   5. มีศูนย์ทดสอบด้านโคนม ศูนย์ทดสอบเครื่องรีดนมและการติดต้ัง    
   6. ส่ือมีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
   7. มีการน าส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   8. ผู้เรียนได้พัฒนาวิชาชีพ 
   9. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
   10. ครูผู้สอนสอนตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
   11. มีครูท่ีเพียงพอต่อการจัดการศึกษา     
   12. มีห้องเรียนเฉพาะทางท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
   13. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงาน ฝึกอาชีพตรงตามสาขาวิชา 
   14. นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
   15. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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  พันธกิจท่ี  2  พัฒนา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร
อาหารปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   2. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย 
   3. เผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย 
  ตัวชี้วัด 
   1. มีการส่งเสริมสนับสนุนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัย 
   2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (อาหารปลอดภัย) 
   3. มีงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
   4. ผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
   5. ผลงานการเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และงานวิจัยด้านอาหารปลอดภัย 
   6. รางวัลการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยของสถานศึกษา 

  พันธกิจท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2. พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ 
   3. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
   4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
  ตัวชี้วัด 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
   2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
   3. การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษามีคุณภาพ 
   4. ความเส่ียงในการบริหารจัดการสถานศึกษาลดลง 
   5. มีครุภัณฑ์ อาคารส่ิงก่อสร้าง ส าหรับการเรียนการสอน 
   6. วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง ได้รับการซ่อมแซม สามารถน าฐานข้อมูล
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง มาใช้ประโยชน์ 
   7. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี มีความพร้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

  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. เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงาน  สถานประกอบการและชุมชน 

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

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
  ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

 ปี พ.ศ. 2558 
  1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ รางวัลระดับมาตรฐาน 
5 ดาวในการประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศการบ่มเพาะผู้ประกอบการในกลุ่มสถานศึกษาภาค
กลาง 
  2. เข้าร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. โครงการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมฯ   
“จิตอาสาพัฒนาอาหารกลางวันเพื่อน้อง ปี 2” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับ
ภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  3. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 6  ด้านเทคโนโลยีเกษตร “หม้อนึ่ง
เห็ดประหยัดพลังงาน” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  4. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะโคนม รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค
กลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  5. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเทียมโค รางวัลชนะเลิศอันดับ2 มาตรฐานเหรียญทอง 
ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  6. เข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐาน
เหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  7. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(เครื่องเก็บใบไม้) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุม
วิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
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  8. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์ประเภทท่ี 2  ด้านการประกอบอาชีพ (เครื่อง
ย่อยเช้ือเห็ด) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง   ในการประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  9. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโคบาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  มาตรฐานเหรียญทอง 
ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  10. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ทักษะพืชผัก รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  11. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ทักษะไม้ผล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 
มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
  12. เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 มาตรฐานเหรียญ
ทอง ระดับภาคกลาง ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง/ระดับชาติ ครั้งท่ี 37 
 
ปี พ.ศ. 2559 
  1. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเกษตรกรรม “ห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ย”  
  2. รางวัลระดับ 4 ดาว การประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ (สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง)  
  3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา - เอส
โซ่ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง “แยมว่าน
กาบหอยน้ าตาลต่ า” 
4. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคกลาง  ครั้งท่ี 
38 วันท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ ศิลปาชีพบางไทรผลการ
แข่งขันปรากฏดังนี้  
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง 
   - ชนะอันดับท่ี 1 สาขาพืชศาสตร์ โครงการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน แบบคอนโดปลอด
สารพิษ 
   - ชนะอันดับท่ี 3 สาขาสัตว์ศาสตร์ โครงการเล้ียงโคพันธุ์ดี 
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานวิจัย 
   - ชนะอันดับท่ี 2 สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่องการใช้ใบขี้เหล็ก ใบฝรั่งและใบตะไคร ้ 
ลดความเครียดของไก่บนกรงตับ 
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 ผลการแข่งขัน การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
   - ชนะอันดับท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ “จอบไถพลังงานคน” 
   - ชนะอันดับท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “ น้ ามันพริก (Chili oil)” 
   - ชนะอันดับท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “แยมว่านกาบหอยน้ าตาลต่ า” 
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ 
   - ชนะอันดับท่ี 2 ทักษะพืชผัก 
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ 
   - ชนะอันดับท่ี 2 ทักษะโคนม 
   - ชนะอันดับท่ี 1 ทักษะผสมเทียมโค 
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน 
   - ชนะอันดับท่ี 3 ทักษะการพูดในท่ีชุมชน 
   - ชนะอันดับท่ี 1 ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ 
  ผลการแข่งขัน การประกวดหน่วย อกท.ท่ีมีความประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น 
   - ชนะอันดับท่ี 2 หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  
  ผลการแข่งขัน ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย  
    - ชนะอันดับท่ี 1 โครงการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ฯ“จิตอาสาพัฒนาอาหารกลางวัน      
เพื่อน้อง ปี 3”    
  ผลการแข่งขัน การแสดงนันทนาการ  
   - ชนะอันดับท่ี 1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)  
 
ปี พ.ศ. 2560  
  1. การประกวดแสดงและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งท่ี 38    
วันท่ี 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้  
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง  
   - ชนะอันดับท่ี 7 มาตรฐานเหรียญทอง สาขาพืชศาสตร์  โครงการเพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน  แบบคอนโดปลอดสารพิษ  
   - ชนะอันดับท่ี 7 มาตรฐานเหรียญทอง สาขาสัตว์ศาสตร์ โครงการเล้ียงโคพันธุ์ดี   
  ผลการแข่งขัน การสัมมนาผลงานวิจัย   
   - ชนะอันดับท่ี 6 มาตรฐานเหรียญทอง สาขาสัตวศาสตร์และประมง เรื่องการใช้ใบขี้เหล็ก    
    ใบฝรั่งและใบตะไคร้ ลดความเครียดของไก่บนกรงตับ  
  ผลการแข่งขัน การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
   - ชนะอันดับท่ี 11 มาตรฐานเหรียญทองแดง ด้านการประกอบอาชีพ “จอบไถพลังงานคน”  
   - ชนะอันดับท่ี 9 มาตรฐานเหรียญทองแดง ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป “น้ ามันพริก (Chili oil)”  
   - ชนะอันดับท่ี 8 มาตรฐานเหรียญเงิน ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “แยมว่านกาบหอยน้ าตาลต่ า”  
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์  
   - ชนะอันดับท่ี 2 มาตรฐานเหรียญเงิน ทักษะพืชผัก  
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์  
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   - ชนะอันดับท่ี 1 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะโคนม  
   - ชนะอันดับท่ี 1 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะผสมเทียมโค  
  ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน  
   - ชนะอันดับท่ี 11 มาตรฐานเหรียญทองแดง ทักษะการพูดในท่ีชุมชน  
   - ชนะอันดับท่ี 2 มาตรฐานเหรียญทอง ทักษะสาธิตทางวิชาชีพ  
  ผลการแข่งขัน การประกวดหน่วย อกท. ท่ีมีความประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น  
    - ชนะอันดับท่ี 39 มาตรฐานเหรียญทอง หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  
  ผลการแข่งขัน ผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย 
   - ชนะอันดับท่ี 9 มาตรฐานเหรียญทอง โครงการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ฯ  
     “จิตอาสาพัฒนาอาหารกลางวันเพื่อน้อง ปี 3” 
   2. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันท่ี 29 - 30 มิถุนายน 
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งท่ี 2  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมชาย)  
   - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมหญิง) 
  3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันล้มโค Thailand Brahman Classic Show 2017 งานประกวด โคบราห์มัน 
ถิ่นภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
 
ปี พ.ศ. 2561 
  1. ได้รับรางวัลแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีเด่น ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคน   
อาชีวศึกษาเกษตร ประเทศไทย 4.0 สู่การเป็น “Smart Farmer” ระหว่างวันท่ี 22 – 26 กรกฎาคม 2561  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  
  2. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันท่ี 24 - 25 มิถุนายน 
2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมหญิง)  
  3. การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งท่ี 15 “ริเวอร์แควเกมส์” ระหว่างวันท่ี 15 – 21  
กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ประเภททีมเด่ียวหญิง)  
   4. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับดีเด่น ตามโครงการ
อาชีวะ พัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงในราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
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  5. การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. ลพบุรี ระหว่างวันท่ี 12-13 ธันวาคม 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 
 

ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับเหรียญ รางวัล 
Belt for animal husbandry เหรียญทอง ชนะเลิศ 
Solar Aquaponics System (for growing) เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
เครื่องพ่นยาสัตว์อัตโนมัติ เหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ดอกไม้จันทน์จากใบลาน เหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 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 ระหว่างวันท่ี  20 – 22  สิงหาคม  
พ.ศ. 2562  ณ  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 

ท่ี ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

1. ฟาร์มสุกรขุนอัจฉริยะ  ชนะเลิศ 
 นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนิน ครูผู้ควบคุม  
 น.ส.ไกวะลิน มาประสิทธิ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายทศพร กันดีลัง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายรัชชานนท์ ท้าวค าหลง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 

  2. การเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอศจ. ประจ าปี
การศึกษา 2562  ณ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ท่ี ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๑. เจลนวดพริก รองชนะเลิศ อันดับ 3 

 นางสาวณทัดตา    สงวนพวก ครูผู้ควบคุม   
 นางสาวอาริสา     จิตรถวิล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวสุวนันท์    ชวนยิ้ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวเนตรนภา  กันศิริ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
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  3. การเข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 
2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

ท่ี 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 ครั้งท่ี 40 
วันท่ี 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี และระดับชาติ ครั้งท่ี 40             
วันท่ี 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขนั 
รางวัล 

ระดบัภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดบัชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

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

1 (เงิน)  

 นางสาวศิริวิภา  พวงจ าปี   
 นางสาวสุธิตา  อนันต์สลุง   
 นางสาวอ าไพ  ปานเพ็ชร์   
2 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 1 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ช่ือผลงาน เข็มขัดสัตวบาล 

2 (ทอง) 1 (เงิน) 

 นางสาวธนวรรณ  ศรีสลับ   
3 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 1 

ส่ิงประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ช่ือผลงาน เข็มขัดสัตวบาล  

1 (เงิน) (เงิน) 

 นายชัชวาล  สุขช่ืน   
 นายธนายุทธ บรรลือเสียง   
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  4. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. (ต่อ) 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขนั 
รางวัล 

ระดบัภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดบัชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

4 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง 7 จุลินทรีย์
วิถีเกษตรปลอดภัย 

3 (ทอง) (ทอง) 

 นายชนาธิป  โพธิพัฒน ์   

 นายสุริยนต์  บัวแก้ว   

 นางสาวณัฐพร  จินดาทะจักร์   

 นายบดินทร์  ปฐมกลาง   

 นายวิรชัย  ค าศรี   

 นายนภดล  โสวัน   
5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาประมง  

ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
2 (ทอง) (ทองแดง) 

 นางสาวศิริยากร  ก้านแก้ว   
 นางสาวสาวินี  ชมขุนทด   
6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์  

ทักษะพืชไร ่
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) 
 นายพีระพฒัน์ นุ่มเดือ   

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

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขนั 
รางวัล 

ระดบัภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดบัชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

12 การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  
ช่ือผลงาน เจลส าหรับนวดจากพริก 

2 (เงิน) (เงิน) 

 นางสาวสุวนันท์ ชวนยิ้ม   
 นางสาวเนตรนภา กันศิริ   
 นางสาวอริสา จิตรถวิล   

13 การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการวิจัย 
สาขาท่ัวไป เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมว่านกาบหอย
น้ าตาลต่ า 

2 (ทอง) (เงิน) 

 นางสาวธนวรรณ ศรีสลับ   

 นางสาวพิมพ์สุภัค มณีกาจญน์   

 นางสาวพรรณสิริ ทินรัตน์   

14 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาพืชศาสตร์ 
เรื่อง ปุ๋ยนมเกษตรลพบุรี ด๊ีดีต่อพืชผัก 

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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ปี พ.ศ. 2563 
  1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีน ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติใช้ดีเด่น 
โดยส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
  2. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งท่ี 
41 วันท่ี 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี และระดับชาติ ครั้งท่ี 41             
วันท่ี 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี   ผลการแข่งขัน       
ปรากฏดังนี้ 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขนั 
รางวัล 

ระดบัภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดบัชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์  
ทักษะพืชผัก 

3 (เงิน)  

 นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรมณี   
2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์  

ทักษะพืชไร ่
1 (ทอง) 1 (ทอง) 

 นางสาวพิยดา  งามละม่อม   

3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาพืชศาสตร์  
ทักษะการเพาะเห็ด 

2 (ทอง)  

 นายอภินันท์  คล่องใจ   
4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์  

ทักษะโคเนื้อ 
3 (ทอง)  

 นายณัฐพงศ์ คงสว่าง   
 นางสาวสุกัญญา  อินทรสนธิ   
5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์  

ทักษะโคนม 
3 (เงิน)  

 นายชินวัตร  หึกขุนทด   
 นางสาวเบญจพร  บุญธรรม   
6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์  

ทักษะผสมเทียมโค 
2 (เงิน) 2 (ทอง) 

 นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์   
7 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาพืชศาสตร์  

3 (ทอง)  

 นางสาวอาริสา  จิตรถวิล   
 นางสาวสุวนันท์  ชวนยิ้ม   
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  2. การประกวด แสดง และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งท่ี 41 
วันท่ี 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี และระดับชาติ ครั้งท่ี 41 วันท่ี 15 - 20 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธาน ี(ต่อ) 

ที่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขนั 
รางวัล 

ระดบัภาค
(มาตรฐานเหรียญ) 

ระดบัชาต ิ
(มาตรฐานเหรียญ) 

8 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาสัตวศาสตร์  

2 (ทอง)  

 นายกาญจน์  ชุ่มไชยพฤกษ์   
 นายจิรายุ  แสงแก้ว   
 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ค าสัตย์   
9 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) สาขาอุตสาหกรรม  

1 (ทอง)  

 นางสาวรัชติกร  ญาติ   

 นางสาวพัชราภรณ์  มั่นสลุง   

 นางสาวจิตรลดา  พึงตาล   

10 การสัมมนาผลงานทางวิชาการประเภทผลงานการวิจัย  2   
 นางสาวประภาศรี  กุลเมือง   
 นางสาวปริศนา  กุลเมือง   
 นางสาวปริศนา  เตือนจิตร์   

11 การประกวด ส้มต าลีลา 2 (ทอง)  
 นางสาวศศิประภา  ยอดแย้ม   
 นางสาวกนกพร  สุขวิทย์   

12 การประกวดขวัญใจโคบาล 3 (เงิน)  
 นางสาวธนัชพร  พุ่มสุดา   

13 การประกวดโคบาล 3 (เงิน)  
 นายกิติชัย  กองรัมย์   

14 การน าเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 2 (ทอง)  
 นางสาวศิรประภา  ยอดแย้ม   
 นางสาวกุลธิดา  แจ่มกระจ่าง   
 นางสาวศุภิสรา  ไพยประสิทธิ์   

15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 1 (ทอง) 1 (ทอง) 
 นายจิรายุ สุวรรณภูมิ   
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ปี พ.ศ. 2564 
  1. การแข่งขันโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2564 ณ ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 

ท่ี ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

1 โครงการปลูกมะเขือยาวมะเขือเปราะตามการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดีส าหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) 

ชนะเลิศ 

 นางสุภาวดี รังสะกินนิน ครูท่ีปรึกษา  
 น.ส.น้ าทิพย์ สายสินธุ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวสุมิลตรา พรมมา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายณัฐพล เงินอุปถ า นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
2 โครงการปลูกข้าว กข.43 ตามการปฏิบัติการทางการเกษตรท่ีดี

ส าหรับข้าว (มกษ.4401-2551) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

 นางสุภาวดี รังสะกินนิน ครูท่ีปรึกษา  
 นางสาวศิริวิภา  พวงจ าป ี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวฐิติมา จินดาเนตร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายทักษิณ   แหล่งล้า นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายคมชาญ พะวงจิตร ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
3 โครงการเป็ดไข่ไข่เป็ดน าประเทศด้วยการปฏิบัติการทางการเกษตรท่ี

ดีส าหรับฟาร์มไข่เป็ด (มกษ.6905-2548) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

 นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนิน ครูท่ีปรึกษา  
 นางสาวประภารัตน์  กรกันต์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวกฤติยา ห่วงเจริญ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวนฤมล อิ่มใจ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

   
 2. โครงการกระจายความรู้ สู่ ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen-Z to be CEO) ปี 2564         
ณ กระทรวงพาณิชย์ 

ท่ี ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

1 Brand Ambassder From Gen-Z to be CEO ชนะเลิศ 
 นางสุภาวดี รังสะกินนิน ครูท่ีปรึกษา  
 นางสาวศิริวิภา  พวงจ าป ี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
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3.  ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

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

พ.ศ. 2504  เดิมช่ือโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี รับนักเรียนท่ีจบ  ม.ศ.3  
(ม.3) เข้าเรียน 3 ปี โดยมีทุนสงเคราะห์ค่าอาหารและได้รับท่ีดินคนละ25 ไร่ เมื่อจบการศึกษา  

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

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

พ.ศ. 2537  จัดต้ัง  “ วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม ” ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี 
พ.ศ. 2538  เปล่ียนช่ือเป็น  “ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ”มาจนถึงปัจจุบัน 
 

      3.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
   ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
   ชื่อภาษาอังกฤษ Lopburi college of Agriculture and Technology 
   ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 26 หมู่ท่ี 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  187 หลัง 
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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. อาคารช่างเช่ือม 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 ามันเช้ือเพลิง 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. สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ประมง) 3 หลัง - ห้อง 

45. ฟาร์มเล้ียงไก่เนื้อ 1 หลัง - ห้อง 

46. บ้านพักคนงานเล้ียงไก่เนื้อ 1 หลัง - ห้อง 

47. ฟาร์มล้ียงโคเนื้อ 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. ฟาร์มเล้ียงไก่ไข ่ 3 หลัง - ห้อง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ (ต่อ)  
 

ล าดับ รายการอาคาร จ านวนหลัง จ านวนห้อง 

54. ฟาร์มเล้ียงสุกรพันธุ ์ 2 หลัง - ห้อง 

55. ฟาร์มเล้ียงสุกรขุน 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. โรงเรือนเล้ียงสัตว์ชีววิถี   5 หลัง - ห้อง 

62. คอกไก่ไข่ชีววิถี 1 หลัง - ห้อง 

63. ปั๊มน้ าและแท็งกักเก็บน้ า 7 จุด - ห้อง 

64. ป้อมยาม 3 หลัง - ห้อง 

65. ท่ีจอดรถจักยานยนต์นักเรียน 3 จุด - ห้อง 

66. สถานท่ีเพาะช ากล้าไม้ 2 จุด - ห้อง 

67. ห้องน้ าข้างอาคารสัมมนา      1 หลัง - ห้อง 

68. ห้องน้ าข้างอาคารช่างเช่ือม 1 หลัง - ห้อง 

69. ห้องน้ าหลังอาคารสามัญสัมพันธ์   1 หลัง - ห้อง 

70. ห้องน้ าข้างอาคารหอประชุม 1 หลัง - ห้อง 

71. ศาลาท่ีพัก 4 หลัง - ห้อง 

72. บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง - ห้อง 

73. บ้านพักครู 2 ช้ัน ใต้ถุนโล่ง 7 หลัง - ห้อง 

74. บ้านพักครู 2 ช้ัน ใต้ถุนโล่ง 19 หลัง - ห้อง 

75. บ้านพักครู 2 ช้ัน ใต้ถุนโล่ง 8 หลัง - ห้อง 

76. บ้านพักครู 2 ช้ัน ใต้ถุนโล่ง 6 หลัง - ห้อง 

77. บ้านพักรับรอง 2 หลัง - ห้อง 

78. บ้านพักคนงานพื้นปนูช้ันเดียว 7 หลัง - ห้อง 

79. บ้านพักครูใต้ถุนเต้ีย 4 หลัง - ห้อง 
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4. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวส าเนียง เทียมธรรม 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
นายคม  เจ็กนอก 

งานอาคารสถานที่ 

งานบริหารทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญชี 

งานพัสดุ 

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 

ว่าที่รอ้ยโท จิรายุศ จินาวัลย ์
คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายอรัญ แก้วเพ็ชร 

งานปกครอง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานแนะแนวอาชีพฯ 

งานสวัสดิการนักเรียนฯ 

งานโครงการพิเศษฯ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

นางจันทร์จิราภรณ์  องศากิจบริบูรณ์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
 

งานความร่วมมือ 
 

งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ 
 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

งานฟาร์มและโรงงาน    
 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนสอน 

งานวดัผลและประเมนิผล 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

งานส่ือการเรียนการสอน 

สามัญสัมพันธ์ 

พืชศาสตร ์

สัตวศาสตร ์

นางสาวประไพ  แก้วพิทักษ์ 

นางสาวธนิสา  ศิริวงศ ์
 

นางสาวประไพ  แก้วพิทักษ์ 
 

นางสุขุมาลย์  สุพันธนา 

นางสาวกันธิกา  มิ่งสงค ์

นายนิติศักด์ิ  จอสูงเนิน 

นางสาวทัดลฎา  มาตรา 
 

นางสาวอนรรฆวรรณ  โกฏหอม 

นายนพนันฏฐ์  รังสะกินนิน 

นางสาวปฐมพร  รัตนสิปปกร 
 

นางสุภาวดี  รังสะกินนิน 

นายสมชาติ  เปร่ียมสูงเนิน 

นางสาวทัดลฎา  มาตรา 

นายธีระพล  อย่าลืมดี 
 

น.สพ.ปรเมษฐ์  บุญกุศล 

นางมยุรีย์  เครือจันตา 
 

นายสาวปทุมวัน  ไกรรอด 
 

นางสาวพัชรี  ด าริห์ 
 

หัวหน้าแผนกวิชา 

นางสาวิตรี  ภูมิภาค 

นางสาวมุขมณี  กันเปรมตระกูล 

นางสาวอนรรฆวรรณ  โกฏหอม 

นางสุขุมาลย์  สุพันธนา 

นางสาวกัญญานี  ชูวงศ ์
 

นายเจษฎากรณ์  ธิมายอม 

นางเกศกนก  ธิมายอม 

นางสาวนัทชา  เย็นสบาย 

นายอรัญ  แก้วเพ็ชร 

นางสาวส าเนียง เทียมธรรม 

นายสัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว 
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5.  ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 

 5.1  อัตราก าลัง ปี 2565  
  ข้อมูล ณ  ตุลาคม 2564 
  ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวประไพ  แก้วพิทักษ์    ต าแหน่ง   หัวหน้างานบุคลากร 

 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
มีบุคลากรทั้งสิ้น  58  คน 

ก. ข้าราชการ 16 คน 

 1.  ผู้บริหาร 2 คน 

 2.  ข้าราชการครู 14 คน 

 3.  ข้าราชการพลเรือน         - คน 

ข. ลูกจ้างประจ า 4 คน 

 1.  ท าหน้าท่ีสอน - คน 

 2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 4 คน 

ค. พนักงานราชการ 3 คน 

 1.  ท าหน้าท่ีสอน 3 คน 

 2.  ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 35 คน 

 1.  ท าหน้าท่ีสอน 10 คน 

 2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 25 คน 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน 

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 

 1.  ข้าราชการ 9 คน 

 2.  ลูกจ้างประจ า - คน 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ครู
 ค

ศ.
1 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพ
เิศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 ค
รู 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

1. ผู้บริหาร 2 2 - - 2 - - 2 - - - - 1 1 - - - 
2. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 11 3 1 7 2 9 - 1 10 - 2 1 - - - 1 7 
3. แผนกวิชาพืชศาสตร์ 6 4 1 1 1 5 - 1 5 - - 3 - 1 - 1 1 
4.  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 10 7 1 2 5 5 - 5 5 - 1 1 - 5 - 1 2 

รวมท้ังหมด 29 16 3 10 10 19 - 9 20 - 3 5 1 7 - 3 10 
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5.2  ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ก.ครูผู้สอน + พนักงานราชการ+ครูอัตราจ้าง ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
- ต่ ากว่า ม.6 - คน 9 คน 9 คน 

- ปวช./ม.6 - คน 5 คน 5 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 11 คน 11 คน 

- ปริญญาตรี 21 คน 4 คน 25 คน 

- ปริญญาโท 6 คน - คน 6 คน 

- ปริญญาเอก - คน - คน - คน 

รวม 27 คน 29 คน 56 คน 
 

 
5.3  ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง 
ก.ครูผู้สอน + พนักงานราชการ+ครูอัตราจ้าง ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม 
 - จ้างด้วยงบบุคลากร 17 คน 4 คน 21 คน 

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน 

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 9 คน 24 คน 33 คน 

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน  คน  คน 

 - จ้างด้วยเงินอื่นๆ(งบรายจ่ายอื่น) 1 คน 1 คน 2 คน 

รวม 27 คน 29 คน 56 คน 
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5.4  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
5.4.1  ผู้บริหาร ข้าราชการ  รวม  16  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/

ธุรการทั่วไป 
ฝ่ายบริหาร 
1 ว่าท่ีร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ศษ.ม./การบริหาร

การศึกษา 
ผู้อ านวยการ  

2 นายคม เจ็กนอก ศษ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ  

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3  นางประไพ          แก้วพิทักษ์ ค.บ./คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม, 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
ประวัติศาสตร์, กฎหมายแรงงาน 
คณิตศาสตร์, ความรู้เก่ียวกับ 
มาตรฐานฯ 

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล  

4  นายอรัญ            แก้วเพ็ชร วท.บ./เกษตรกลวิธาน 
ศษ.ม./การบริหารการศึกษา 

แทรคเตอร์และเคร่ืองจักรกล,   
ช่างเกษตรเบื้องต้น, การขับ
รถยนต์  

ท าหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการฝ่าย 
พัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา  

5  นางสาวิตรี  ภูมิภาค ศศ.บ./คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ, การใช้
คอมพิวเตอร์ฯ, โครงการส่งเสริมฯ 
การส่งเสริมและการเผยแพร่ฯ ,
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ฯ,
กิจกรรมองค์กรฯ 

หัวหน้างาน
หลักสูตร 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

6 นายสัมฤทธิ์          อินทร์เฉลียว วท.ม./ 
การจัดการผลิตสัตว์ 

ปฏิบัติงานเกษตร, การจัดการ
โรงเรือนฯ, การผสมเทียม, โครงงาน, 
โภชนศาสตร์, การพัฒนาบุคลากรฯ, 
การบันทึกข้อมูลและบัญชีฟาร์ม 

หัวหน้าแผนกวิชา
สัตวศาสตร์ 

7 นายสมชาติ           เปรี่ยมสูงเนิน วท.ม./ 
การจัดการผลิตสัตว์ 

การเลี้ยงสัตว์เพื่ออาหารปลอดภัย, 
โครงการการเลี้ยงสัตว์ฯ, การผลิต 
โคนม, การจัดกรสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม
สัตว์เลี้ยง, เทคโนโลยีโรงเรือนฯ 

หัวหน้างานฟาร์ม
และโรงงาน 

8 นางสุขุมาลย์         สุพันธนา วท.ม. / 
สัตวศาสตร์ 

ฝึกงาน, การผลิตสุกรพันธุ์, 
มาตรฐานฟาร์มสัตว์เลี้ยง, การผสม
เทียม 

หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
หัวหน้างานพัสดุ 

9 นายปรเมษฐ์         บุญกุศล สพ.บ./ 
สัตวแพทยศาสตร์ 

การสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต้น, .
กิจกรรมองค์การฯ, กายวิภาคและ
สรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง, โรคและการ
สุขาภิบาลสัตว์, เวชภัณฑ์พื้นฐาน
ในฟาร์มปศุสัตว์, วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีประยุกต์ 

หัวหน้างาน
ปกครอง 
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5.4.1  ผู้บริหาร ข้าราชการ  รวม  16  คน  (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) (ต่อ) 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
10 นางมยุรีย์          เครือจันตา วท.บ./ 

ประมง 
กิจกรรมองค์การฯ, หลักการเกษตร
, หลักการเกษตร, หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, โครงงาน, การ
เพาะเลี้ยงปลา, กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

หัวหน้างาน 
แนะแนว 

11 นางสาวธนิสา   ศิริวงศ์ วท.ม./ครุศาสตร์เกษตร โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น, การผลิต
ไก่ไข่, กิจกรรมองค์การวิชาชีพ,  
การฟักไข่ฯ, โครงงาน 1 

หัวหน้างาน
การเงิน 

12 นายนพนนัฏฐ์ รังสะกินนิน วท.ม./การปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ 

สถิติและการวางแผนฯ, หลักพันธุ
ศาสตร์, สถิติประยุกต์, โครงงาน
พัฒนาสมรรถนะฯ 

หัวหน้างานวิจัยฯ 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
13 น.ส.ส าเนียง      เทียมธรรม วท.บ./ส่งเสริมและส่ือสาร

การเกษตร 
การปรับปรุงพันธุ์พืช, โครงงาน 1, 
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ, โครงการ, 
ฝึกงาน 

หัวหน้าแผนก
วิชาพืชศาสตร์,  

14 นางจันทร์จิราภรณ์   องศากิจบรบิูรณ์ วท.ม./ 
ปฐพีศาสตร์ 

ดิน ปุ๋ยและน้ าฯ, การจัดการดินปุ๋ย, 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย, กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ 1 

ท าหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนงานและ
ความร่วมมือ 

15 นายเจษฎากรณ์ ธิมายอม ทษ.บ./เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ไม้ดอกไม้ประดับฯ, หลักพืชกรรม, 
ปฏิบัติงานเกษตร, หลักการเกษตร,
กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ  

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่ 

16 นางเกศกนก ธิมายอม วท.บ./พืชศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ, ผัก
อินทรีย์, มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ , 
หลักการผลิตเกษตร, การปลูกพืช
ไร้ดินฯ, การผลิตผัก 

หัวหน้างาน
ทะเบียน 

 
5.4.2  ลูกจ้างประจ า  รวม  4   คน  (ท าหน้าทีธุ่รการ ทั่วไป) 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1 นายศักดิ์ชัย นาคะปักษิณ ม.6   ช่างเครื่องยนต์ 
2 นางจรัสศรี          ศิริอ านาจ บธ.บ./การจัดการท่ัวไป   พนักงานงานทะเบียน 
3 นายพิเชษฐ์         นามเหลา ปวช.   ช่างเครื่องยนต์ 
4 นายปราถนา        ต้นเกตุ ม.3   ช่างเครื่องยนต์ 
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5.4.3  พนักงานราชการ  รวม   3  คน   (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1 นางสาวทัดลฎา มาตรา ปทส/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการฯ, 

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1, 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, ความรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพ, การตลาดสิ้นค้า
เกษตรออนไลน์, หลักเศรษฐศาสตร์ฯ, 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตฯ 

หัวหน้างาน
กิจกรรม, 
หัวหน้างานศูนย์
ข้อมูลฯ  

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2 นางสุภาวดี   รังสะกินนิน วท.บ./พืชไร่นา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ, 

การเกษตรผสมผสาน, การผลิตพืช
อาหารปลอดภัย, โครงการผลิต
พืชฯ, หลักพันธุศาสตร์, สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล
การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
3 นางสาวกัญญาน ี ชูวงศ์ วท.บ./สัตวศาสตร์ หลักกการเลี้ยงสัตว์, ปฏิบัติงาน

เกษตร, กิจกรรมองค์การวิชาชีพ, 
หลักการเลี้ยงสัตว์ 

หัวหน้างานสื่อ 
การเรียนการสอน 

 
5.4.4   ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  10 คน  (ท าหน้าที่สอน) 

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

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/

ธุรการทั่วไป 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1 นางสาวกันธิกา   มิ่งสงค์ ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง, ภาษาจีนฯ

ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต, 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, 
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร, 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,  
ภาษาอังกฤษส าหรับงานเกษตร,
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
 

หัวหน้างาน 
ประชาสัมพันธ์  

2 นางสาวปทุมวัน ไกรรอด วท.บ./วิทยาศาสตร์และ
อุสาหกรรมอาหาร 

การจัดการผลิตผลการเกษตร,
อุตสาหกรรมเบื้องต้น, การจัดการ
ผลิตผลฯ, การจัดการของเสีย 
 

หัวหน้างาน
สวัสดิการ 

3 นางสาวพัชรี   ด าริห์ ค.บ./คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต, 
พลังงานทรัพยากร, กิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ, กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
 

หัวหน้างาน
โครงการพิเศษ 
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5.4.4   ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  10 คน  (ท าหน้าที่สอน) ต่อ 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/
ธุรการทั่วไป 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
4 นางสาวนัทชา เย็นสบาย ค.บ./ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, 

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง, 
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร, 
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างาน, การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน, การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

5 นายธีระพล อย่าลืมดี คบ./พละศึกษา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ, อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยฯ, เพศวิถี
ศึกษา, ลีลาศเพื่อสุขภาพฯ 

หัวหน้างานครู
ที่ปรึกษา 

6 นางสาวมุขมณี กันเปรมตระกูล คบ./ฟิสิกส์ พลังงานทรัพยากรและสิงแวดล้อมฯ, 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรฯ
, วิทยาศาสตร์และประมงฯ 

หัวหน้างาน
วัดผลและ
ประเมินผล 

7 นางสาวอนรรฆวรรณ โกฏหอม คบ./ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่ออาชีพ, หน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม, ประวัติศาสตร์ชาติไทย, 
ชีวิตกับสังคมไทย 
 

หัวหน้างาน
ความร่วมมือ, 
หัวหน้างาน
วิทยบริการ
และห้องสมุด 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

8 นายนิติศักดิ์ จอสูงเนิน วท.บ./สัตวศาสตร์ การเลี้ยงสัตว์เพื่ออาหารปลอดภัย, .
โครงการการเลี้ยงสัตว์ฯ, การผลิตโค
นม, การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ, 
เทคโนโลยีโรงเรือนฯ 

หัวหน้างาน
วางแผนและ
งบประมาณ 

9 
 

นางสาวอารียา นาคพ่วง วท.บ./สัตวศาสตร์ การผลิตอาหารสัตว์เบื้องต้น, การ
เลี้ยงสุกรพันธ์, ปฏิบัติงานเกษตร, 
การสุขาภิบาลสัตว์ 
 

 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
10 นางสาวปฐมพร รัตนสิปปกร วท.บ./เทคโนโลยี 

การผลิตพืช 

สารชีวภาพเพื่อการเกษตร, การผลิต
เห็ด 
 

หัวหน้างาน
ประกัน 
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5.4.5   ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  25  คน  (ท าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป)  

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 

 (ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

ทั่วไป/สนับสนุน 
1 นางสาวประไพศร ี กิจวิถี ปวส./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
2 นางสาวอรยา ส าราญสลุง บช.บ./บัญชี  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
3 นางจริยา นามเหลา ปวส./การตลาด  เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
4 นายธีรพงศ์ ทองดี ปวส./พืชศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีธุรการงาน อศ.กช. 
5 นางสาวมุธิชา พุทธวรรณ บธ.บ./บริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
6 นางสาวจิราพร เดชแก้ว ปวส./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีธุรการพัสดุ 
7 นางสาวสุนัฐชา สังข์สุวรรณ ปวส./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีธุรการบริหารท่ัวไป 

8 นางสาวทิพยาภรณ์ นาคะปักษิณ ปวส./การจัดการ  เจ้าหน้าท่ีธุรการทะเบียน 

9 นางสาวระวิวรรณ ใจน้อย บธ.บ./บริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายแผนฯ 
10 นางสาวจินดารัตน์ วงพิมล บช.บ./การบัญชี  เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายแผนฯ 
11 นายชลสิทธิ์ ขุมทอง ปวส./สัตวศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีงานฟาร์มโคนม 
12 นางสาวกชพร ค าพลึก ปวส./การจัดการ  เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายพัฒนาฯ 

13 นางสาววรรณิชา ชัชวารี ปวส./การจัดการ  เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายวิชาการ 

14 นายธนวัฒน ์ รองกลัด ปวส./บริหารธุรกิจ  พนักงานขับรถยนต์ 
15 นายชัยวัฒน ์ ออมแก้ว ปวช./เกษตรศาสตร์  ยามรักษาการณ์ 
16 นายกนก ปัจฉิม ป.6  ยามรักษาการณ์ 
17 นายไสว พิมพ์ประสาน ป.4  ยามรักษาการณ์ 
18 นางจันทนา ประกอบ ป.2  พนักงานท่ัวไป 
19 นายชัยพร มะลิซ้อน ปวช./เกษตรศาสตร์  พนักงานท่ัวไป 
20 นางสมพิศ นามบุตร ม.3  พนักงานท่ัวไป 
21 นางสาวสิริมา ตรีคุณ ปวช./เกษตรศาสตร์  พนักงานท่ัวไป 
22 นางสาวสุรัตนา ไพตรานนท์ ม.3  พนักงานท่ัวไป 
23 นายวิรัตน ์ วิริยะ ป.4  พนักงานท่ัวไป 
24 นายพยอม สุขชาติ ม.3  พนักงานฟาร์มสุกร 
25 นายณรงค์เดช มหาปัน ป.6  พนักงานฟาร์มสุกร 
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6. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  

ปีการศึกษา 2564  (ปีปัจจุบัน)  
    
 1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง                   รวมทั้งสิ้น         679        คน                                      หน่วย : คน   

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา   (2564)    รวมทั้งสิ้น        257      คน   
    2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    257 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น    -   คน 2.5 หลักสูตร ปชด.  -   คน 
    2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   -  คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.    -   คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ -   คน  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ประเภทวิชา/สาขา  

  

ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปีปัจจุบัน)  
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  

รวมทั้งสิ้น  139  115  148  402  134  103  237  25  15  40   679  

1. เกษตรกรรมปฏิรูป (ปกติ)                                  

    - เกษตรกรรมทั่วไป/MEP  82  83  78  243             243 

    - อศ.กช. (สาขาเกษตรเพ่ือชีวิต) 57 26 59 142            142 

    - ทวิศึกษา  - 6 11  17        17 

2. เกษตรกรรมทั่วไป                         

    - สัตวศาสตร์          75 55 130      130 

    - ทวิภาคี สัตวศาสตร ์           14 8 22      22 

    - พืชศาสตร์          5 18 23      23 

      ทวิภาคี พืชศาสตร์     12 - 12    12 

3. นอกเวลา                     

    - เกษตรกรรมทั่วไป (สัตวศาสตร์)         28 22 50      50 

4. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี              

    -เทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ต่อเน่ือง)         25 15 40 40 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ปีการศึกษา 2565  (ปีต่อไป)  
  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง                   รวมทั้งสิ้น         893        คน                      หน่วย : คน 

 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา   (2565)    รวมทั้งสิ้น    750   คน  
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  750   คน 2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น    -  คน 2.5 หลักสูตร ปชด.    -   คน  
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   -      คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.    -   คน 2.6 หลักสูตรอื่น ๆ   -   คน 
  
 

 

 

 

 

 

  
ประเภทวิชา/สาขา  

  

ภาคเรียนที่ 1/2565 (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 

รวมทั้งสิ้น  240 139 115 494 220 134 354 20 25 45 893 

1. เกษตรกรรมปฏิรูป (ปกติ)               

    - เกษตรกรรมทั่วไป/MEP  140 82 83 305       305 

    - อศ.กช. (สาขาเกษตรเพ่ือชีวิต) 100 57 26 183       183 

    - ทวิศึกษา  - - 6 6         6 

2. เกษตรกรรมทั่วไป                   

    - สัตวศาสตร ์        80 75 155    155 

    - ทวิภาคี สัตวศาสตร ์         40  14 54    54 

    - พืชศาสตร์         40  5 45    45 

     - ทวิภาคี พืชศาสตร ์     20 12 32    32 

3. นอกเวลา            

    - เกษตรกรรมทั่วไป (สัตวศาสตร์)     40 28 68    68 

4. ปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี            

    -เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเน่ือง)        20 25 45 45 



                                                                                     หน่วย: บาท

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ป.ตรี รวม

1.โครงการเงิน
อุดหนุนนักเรียน
อาชีวศึกษาเพื่อ

แกไ้ขปัญหาความ
ยากจนในชนบท 

(อศ.กช.)

2.โครงการเงิน
อุดหนุนองค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย

3.โครงการเงิน
อุดหนุน

ทุนการศึกษาเฉ
ริมราชกมุารี

4.โครงการ
อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก

พระราชด าริฯ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

กมุารี

5.โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการ
สอนครูอาชีวศึกษ
จดัหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อคืน
ครูให้นักเรียน

รวม

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

1,832,600     631,300     914,100     3,378,000    183,000           70,000            102,500           50,000           189,600             595,100      3,973,100.00    37

 - งบบุคลากร  

 - งบด าเนินงาน 1,832,600     631,300     875,100     3,339,000    3,339,000          

 - งบลงทุน -             -                   

 - งบเงินอุดหนุน 39,000       39,000        183,000            70,000             102,500            355,500      394,500            

 - งบรายจา่ยอื่น 50,000            189,600             239,600      239,600            

แผนงานบุคลากรภาครฐั 480,800       480,800           

 - งบบุคลากร 480,800        480,800

 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีทีผ่่านมา (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

แผนงาน/งบรายจ่าย
รวมทัง้สิน้

 3.1 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)                    



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ป.ตรี รวม

6.โครงการจดัหา
บุคลากรสนับสนุน

เพื่อคืนครูให้
นักเรียน

7.โครงการปลูก
จติส านึกรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

8.โครงการสร้าง
องค์ความรู้
ทางการ

อาชีวศึกษาเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

9.โครงการลด
ปัญหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

10.โครงการบูรณา
การการพัฒนา

ทักษะทางวิชาชีพ
กบัการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
(Fix it - จติอาสา)

รวม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

117,600           70,000            187,600      187,600           

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน
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 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น 117,600            70,000             187,600      187,600            

แผนงานยทุธศาสตรพั์ฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรยีนรู้

15,000             13,000           487,000             515,000      515,000           

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน 15,000              15,000        15,000              

 - งบรายจา่ยอื่น 13,000            487,000             500,000       500,000            

3.1 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ผลการใช้จ่ายเงินปีทีผ่่านมา (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ

รวมทัง้สิน้
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ป.ตรี รวม

11.โครงการ
พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการ

อาชีวศึกษา 
(Excellent 

Center)

12.โครงการ
พฒันาการจดัการ

อาชีวศึกษาใน
โครงการ

พระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจกัร
กมัพชูาด้าน
การศึกษา

13.โครงการ
ฝึกอบรมและ

พัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น Smart 

Farmer รวม

แผนงานยทุธศาสตรพั์ฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรยีนรู้

200,000           100,000           300,000      300,000           

 - งบบุคลากร 
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 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น 200,000            100,000           300,000      300,000            

แผนงานยทุธศาสตรก์ารเกษตรสรา้ง
มูลค่า

201,100           -                201,100      201,100            

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 201,100            201,100      201,100           

3.1 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ผลการใช้จ่ายเงินปีทีผ่่านมา (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ

รวมทัง้สิน้
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ป.ตรี รวม

 14.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในการเป็น

ผู้ประกอบการ

15.โครงการ
อาชีวะต้านยา

เสพติด

รวม

แผนงานบูรณากาพัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
สูส่ากล

190,000           190,000      190,000           

 - งบบุคลากร    

 - งบด าเนินงาน
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 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น 190,000            190,000       190,000            

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรกัษาผู้ติดยาเสพติด

-             20,000            20,000        20,000            

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน
 - งบรายจา่ยอื่น 20,000             20,000        20,000              

3.1 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ผลการใช้จ่ายเงินปีทีผ่่านมา (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ

รวมทัง้สิน้
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต โครงการ



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะสัน้ ป.ตรี รวม

16.โครงการ
เกษตรเพื่อชีวิต 

"เกษตรกรรุ่นใหม่ 
ใส่ใจมาตรฐาน" 
ประจ าปี 2564 รวม

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

30,000             30,000        30,000            

 - งบบุคลากร 
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 - งบด าเนินงาน 30,000              30,000        30,000              

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น

แผนงาน

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น

3.1 สรปุผลการใช้จ่ายเงิน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (ต่อ)

ผลการใช้จ่ายเงินปีทีผ่่านมา (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ

รวมทัง้สิน้
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต โครงการ
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ส่วนท่ี 3 
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

1. ประมาณการรายรับ 30,514,800.00 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 

 
                 7,958,800.00 บาท 

 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (ปี 2564) 4,328,000.00 บาท 

 
 

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 3,630,800.00 บาท 
  ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 22,556,000.00 บาท 

 
งบบุคลากร 11,826,700.00 บาท (ได้รับจัดสรรจากงบกลาง) 

 
งบด าเนินงาน 2,939,000.00 บาท 

 
 

งบลงทุน 3,105,000.00 บาท (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

 
งบเงินอุดหนุน 3,047,000.00 บาท 

  งบรายจ่ายอื่น 1,638,300.00 บาท  

2. ประมาณการรายจ่าย 30,514,800.00 บาท 

 
งบบุคลากร  16,318,700.00 บาท 

 
 - เงินเดือน 8,300,000.00 บาท 

 
 

 - ค่าจ้างประจ า 1,950,000.00 บาท 
 

 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 451,000.00 บาท 

   - เงินประจ าต าแหน่ง 516,000.00 บาท  
  - ค่าวิทยฐานะ 609,700.00 บาท  
  - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  4,492,000.00 บาท  

 
งบด าเนินงาน 8,891,980.00 บาท 

 
- ค่าตอบแทน 160,000.00 บาท 

  - ค่าใช้สอย 140,000.00 บาท  

 
- ค่าวัสดุ 5,877,980.00 บาท 

 
 

- ค่าสาธารณูปโภค  2,498,000.00 บาท 
 

 
 - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว 216,000.00   บาท 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

2. ประมาณการรายจ่าย (ต่อ)     

 
งบลงทุน 3,105,000.00 บาท 

 
 -  ส่ิงก่อสร้าง - บาท 

 

 
 -  ครุภัณฑ์ 3,105,000.00 บาท 

 
 

งบเงินอุดหนุน 307,000.00 บาท 

 

- โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อ 
  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,000.00  บาท 

  - อุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) 70,000.00  บาท  

 

- อุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
  (อศ.กช.) 183,000.00  บาท 

  - อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน 39,000.00  บาท  
 งบรายจ่ายอื่น  1,331,100.00 บาท 

 

- โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผุ้เรียนอาชีวศึกษา 
(Fix it - จิตอาสา) 487,000.00  บาท  

 
- โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) 200,000.00  บาท  

 
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
farmer 201,100.00  บาท  

 - โครงการลดปัญหาการออกการคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 13,000.00  บาท  
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 50,000.00  บาท  
 - โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 70,000.00  บาท  
 - โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000.00  บาท  

 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ 190,000.00  บาท  

 

- โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา 100,000.00 บาท  

 งบส ารองฉุกเฉิน 561,020.00 บาท 
 



ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี รวม

1. โครงการ
ยกระดับการ

ผลิตและพฒันา
ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประเทศ

2. โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

3. โครงการบรูณา
การการพฒันา

ทักษะทางวิชาชีพ
กบัการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  (Fix 

it-จิตอาสา)

4. โครงการ
พฒันาศักยภาพ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษาใน

การเปน็
ผู้ประกอบการ

5. โครงการลด
ปญัหาการออก

การคันของ
ผู้เรียน

อาชีวศึกษา โครงการ
สนับสนุนอืน่ ๆ

รวม

รวมแผนการใช้จ่ายเงินทั้งสิน   21,584,100      1,067,700     200,000     270,000    23,000,800     1,225,000      4,408,000            487,000         190,000           13,000        929,000     7,252,000      262,000            30,514,800
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 - งบบุคลากร 16,201,100 117,600 16,318,700 16,318,700

เงินเดือนข้าราชการ 8,300,000 8,300,000 8,300,000

เงินประจ าต าแหน่ง 516,000 516,000 516,000

เงินวิทยฐานะ 609,700 609,700 609,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,950,000 1,950,000 1,950,000

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 451,000 451,000 451,000

ค่าจ้างชัว่คราว 4,374,400 117,600 4,492,000 4,492,000

 - งบด าเนินงาน 3,250,000 950,100 200,000 270,000 4,510,100 1,668,000 272,900 1,940,900 262,000 6,713,000            
   - ค่าตอบแทน 160,000 270,000 270,000 270,000               
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา (ธุรการ)

เงินค่าสอนเกนิภาระงาน 270,000     270,000 270,000
ค่าตอบแทนวิทยากร 160,000
ค่าตอบแทนอืน่ๆ

   - ค่าใช้สอย 140,000 140,000 216,000 216,000 44,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 140,000 140,000 140,000
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

ส่วนที ่3 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต โครงการ

3.3 สรปุงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี

หน่วย : บาท (ปัดทศนิยม)

รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

เงินรายได้
สถานศึกษา

(บกศ.)



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี รวม

1. โครงการ
ยกระดับการ

ผลิตและพฒันา
ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประเทศ

2. โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

3. โครงการบรูณา
การการพฒันา

ทักษะทางวิชาชีพ
กบัการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  (Fix 

it-จิตอาสา)

4. โครงการ
พฒันาศักยภาพ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษาใน

การเปน็
ผู้ประกอบการ

5. โครงการลด
ปญัหาการออก

การคันของ
ผู้เรียน

อาชีวศึกษา โครงการ
สนับสนุนอืน่ ๆ

รวม

ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 32,000        32,000
ค่าขยะ 12,000        12,000
ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 216,000         216,000      216,000
ค่าใช้สอยอืน่ ๆ

  - ค่าวัสดุ 600,000 950,100 200,000 1,750,100 1,372,000 272,900 1,644,900 150,000 3,545,000
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วัสดุส านักงาน 740,100        740,100 740,100

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 600,000       600,000 600,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ

วัสดุการศึกษา 210,000        200,000     410,000 1,372,000      80,000 1,452,000    150,000 2,012,000

วัสดุงานบา้นงานครัว

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

วัสดุคอมพวิเตอร์  

วัสดุกอ่สร้าง 192,900 192,900      192,900

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

  - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 2,350,000 2,350,000 80,000 80,000 68,000 2,498,000            
ค่าโทรศัพท์ 50,000        50,000
ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟา้ 2,350,000 2,350,000 2,350,000

ค่าไปรษณีย์ 18,000        18,000

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต/UBC 80,000          80,000        80,000

3.3 สรปุงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
เงินรายได้ 

บกศ.



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี รวม

1. โครงการ
ยกระดับการ

ผลิตและพฒันา
ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประเทศ

2. โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

3. โครงการบรูณา
การการพฒันา

ทักษะทางวิชาชีพ
กบัการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  (Fix 

it-จิตอาสา)

4. โครงการ
พฒันาศักยภาพ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษาใน

การเปน็
ผู้ประกอบการ

5. โครงการลด
ปญัหาการออก

การคันของ
ผู้เรียน

อาชีวศึกษา โครงการ
สนับสนุนอืน่ ๆ รวม

 - งบลงทุน 1,880,000   -         -       -       1,880,000     1,225,000    1,225,000    3,105,000            
    ครุภัณฑ์ 1,880,000    1,880,000      1,225,000    1,225,000     3,105,000            
    ส่ิงกอ่สร้าง

 - งบเงินอุดหนุน 253,000 292,000 2,740,000 2,740,000 3,032,000
    - โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,740,000      2,740,000    2,740,000            

    - โครงการอดุหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
แกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 183,000 183,000        183,000               
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    - โครงการอดุหนุนการเกษตรในอนาคตแหง่
ประเทศไทย (อกท.) 70,000 70,000         70,000                
   - โครงการเงินอดุหนุนการฝึกอบรมเกษตร
ระยะส้ัน 39,000 39,000         39,000                

 - งบรายจ่ายอ่ืน (โครงการ) 487,000           190,000        13,000          656,100       1,346,100    1,346,100

    - โครงการบรูณาการการพฒันาทักษะทาง
วิชาชีพกบัการเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  (Fix it-จิตอาสา)

487,000            487,000      487,000               

    - โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในการเปน็ผู้ประกอบการ

190,000         190,000      190,000               

    - โครงการลดปญัหาการออกการคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

13,000          13,000        13,000                

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงการ

เงินรายได้ 
บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

3.3 สรปุงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต



หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน ป.ตรี รวม

1. โครงการ
ยกระดับการ

ผลิตและพฒันา
ก าลังคนให้

ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประเทศ

2. โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้

พื้นฐาน

3. โครงการบรูณา
การการพฒันา

ทักษะทางวิชาชีพ
กบัการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  (Fix 

it-จิตอาสา)

4. โครงการ
พฒันาศักยภาพ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษาใน

การเปน็
ผู้ประกอบการ

5. โครงการลด
ปญัหาการออก

การคันของ
ผู้เรียน

อาชีวศึกษา
โครงการ

สนับสนุนอืน่ ๆ
รวม

    - โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

50,000          50,000        50,000                

    - โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี

15,000          15,000        15,000                

    - โครงการฝึกอบรมและพฒันาเกษตรกรให้เป็น 
Smart farmer

201,100        201,100      201,100               47

    - โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรปา่ไม้ 70,000          70,000        70,000                

    - โครงการอาชีวต้านยาเสพติด 20,000          20,000        20,000                

    - โครงการพฒันาการจัดการอาชีวศึกษาใน
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกมัพชูาด้านการศึกษา

100,000        100,000      100,000               

    - โครงการพฒันาศูนย์ความเปน็เลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center)

200,000        200,000      200,000               

รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

เงินรายได้ 
บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.3 สรปุงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)



  
งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจา่ย/รายการ
ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

รวม
ไตรมาส

 1

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

รวม
ไตรมาส

 2

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย. 
65

รวม
ไตรมาส

 3

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

รวม
ไตรมาส

 4
รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน
1.2 งบลงทุน

    ค่าครุภัณฑ์
    ค่าส่ิงกอ่สร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1 โครงการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ (A) ฝ่ายวิชาการ 10,000 10,000
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2.2 โครงการอบรมพฒันาหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สมรรถนะ (B)

ฝ่ายวิชาการ 31,000 31,000
2.3 โครงการนิเทศการจดัการเรียนการสอน (A) ฝ่ายวิชาการ 2,000 2,000
2.4 โครงการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน งานพฒันาหลักสูตร (A) ฝ่ายวิชาการ 10,000 - - - - - - - 10,000
2.5 โครงการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน งานวัดผลและประเมินผล (A) ฝ่ายวิชาการ 10,000 10,000
2.6 โครงการปรับปรุงและจดัซ้ือครุภัณฑ์ในงานวัดผลและประเมินผล (A) ฝ่ายวิชาการ 30,000 30,000
2.7 โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต ส่งเสริมรักการอา่น (A) ฝ่ายวิชาการ 15,000 - 15,000
2.8 โครงการปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุด (A) ฝ่ายวิชาการ 10,000 10,000
2.9 โครงการอบรมพฒันาส่ือสารการเรียนการสอน (B) ฝ่ายวิชาการ 21,000 21,000

2.10 โครงการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน งานส่ือการเรียนการสอน (A) ฝ่ายวิชาการ 5,000 - - - - - - - 5,000
2.11 โครงการปรับปรุงและจดัซ้ือครุภัณฑ์ งานส่ือการเรียนการสอน (A) ฝ่ายวิชาการ 5,000 5,000

2.12 โครงการนิเทศและติดตามนักศึกษาฝึกทักษะวิชาชีพระบบปกติและทวิ
ภาคี (B)

ฝ่ายวิชาการ 20,000 20,000

2.13 โครงการพฒันาศักยภาพการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน
นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี (A)

ฝ่ายวิชาการ 15,000 15,000

2.14 โครงการค่ายภาษาองักฤษ English Day Camp ฝ่ายวิชาการ 9,800 9,800

3.4 ปฏิทนิการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี  จังหวัดลพบุรี
หน่วย : บาท
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2.15 โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตเกษตรอาหารปลอดภัย ฝ่ายวิชาการ 20,000 20,000

2.16 โครงการจดัซ้ือวัสดุส านักงานในโครงการอาชีวศึกษาเพือ่พฒันาชนบท ฝ่ายวิชาการ 20,000 20,000

2.17 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ ในโครงการอาชีวศึกษาเพือ่การพฒันาชนบท ฝ่ายวิชาการ 100,000 100,000
2.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการขยายผลการจดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน

ระบบบอ่ปดิ (B)
ฝ่ายวิชาการ 10,000 - 10,000

2.19 โครงการจดัต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (นักเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์) (A)

ฝ่ายวิชาการ 60,000 60,000

2.20 โครงการจดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส านักงาน งานบริหารทัว่ไป (A) ฝ่ายบริหารฯ 25,000 25,000
2.21 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ งานบริหารทัว่ไป (A) ฝ่ายบริหารฯ 40,000 40,000
2.22 โครงการติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานการควบคุม

ภายในของสถานศึกษา (A)
ฝ่ายบริหารฯ 2,500 2,500

2.23 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ งานบริหารทัว่ไป (B) ฝ่ายบริหารฯ 10,000 10,000
2.24 โครงการพฒันาบคุลากร (C) ฝ่ายบริหารฯ 40,000 40,000
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2.25 โครงการจดัซ้ือวัสดุงานบคุลากร (A) ฝ่ายบริหารฯ 5,000 5,000
2.26 โครงการจดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์งานการเงิน (A) ฝ่ายบริหารฯ 5,000 5,000
2.27 โครงการจดัซ้ือวัสดุงานการบญัชี (C) ฝ่ายบริหารฯ 5,000 5,000
2.28 โครงการกจิกรรมรับใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา (D) ฝ่ายบริหารฯ 50,000 - - - - - - - - - 50,000
2.29 โครงการจดัซ้ือ จดัหาวัสดุส านักงาน (งานทะเบยีน) (C) ฝ่ายบริหารฯ 10,000 10,000
2.30 โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ (B) ฝ่ายบริหารฯ 200,000 200,000
2.31 โครงการจดัซ้ือวัสดุส านักงานของงานพสัดุกลาง (A) ฝ่ายบริหารฯ 41,680 41,680
2.32 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองปรับอากาศ) (D) ฝ่ายบริหารฯ 30,000 30,000
2.33 โครงการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือทุน่แรงฟาร์ม (B) ฝ่ายบริหารฯ 150,000 150,000
2.34 โครงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้ และประปา (B) ฝ่ายบริหารฯ 150,000 150,000
2.35 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปโภค 

(B)
ฝ่ายบริหารฯ 700,000 700,000

2.36 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ในวิทยาลัย (B) ฝ่ายบริหารฯ 150,000 150,000
2.37 โครงการดูแลภูมิทศัน์รอบ ๆ วิทยาลัย (B) ฝ่ายบริหารฯ 15,000 15,000
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2.38 โครงการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา (A) ฝ่ายบริหารฯ 5,000 5,000
2.39 โครงการจดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส านักงาน งานประชาสัมพนัธ์ (A) ฝ่ายบริหารฯ 10,000 10,000
2.40 โครงการจดัซ้ือส านักงาน จดัท าและติดตามการด าเนินงานตาม

ปฏิบติัการ (A)
ฝ่ายแผนงานฯ 15,000 - - - 15,000

2.41 โครงการจดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (B) ฝ่ายแผนงานฯ 125,000 125,000
2.42 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบัชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศ (B)
ฝ่ายแผนงานฯ 20,000 20,000

2.43 โครงการพฒันาหอ้งอาเซียน (B) ฝ่ายแผนงานฯ 55,000 - - - - - - - - 55,000
2.44 โครงการความร่วมมือแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย จนี (C) ฝ่ายแผนงานฯ 15,000 15,000
2.45 โครงการความร่วมมือแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย เกาหลี (C) ฝ่ายแผนงานฯ 15,000 15,000
2.46 โครงการผลิตก าลังคนเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (C)
ฝ่ายแผนงานฯ 300,000 300,000

2.47 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (A) ฝ่ายแผนงานฯ 22,000 22,000
2.48 โครงการส่งเสริมงานวิจยั พฒันานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี

 2565 (A)
ฝ่ายแผนงานฯ 100,000 100,000

2.49 โครงการธุรกจิในสถานศึกษา (B) ฝ่ายแผนงานฯ 10,000 10,000
2.50 โครงการอบรมการเปน็ผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกจิ (D) ฝ่ายแผนงานฯ 30,000 30,000
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2.51 โครงการศูนย์อบรมสัมมนาและทีพ่กัเกษตรลพบรีุ (B) ฝ่ายแผนงานฯ 50,000 50,000
2.52 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ศูนย์อบรมสัมมนาและทีพ่กัเกษตรลพบรีุ (C) ฝ่ายแผนงานฯ 60,000 - - - - - - - - - 60,000
2.53 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าการบริหารงานฝ่ายแผน (A) ฝ่ายแผนงานฯ 5,000 - - - - - - - - - 5,000
2.54 โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตร (B) ฝ่ายพฒันาฯ 135,000 135,000
2.55 โครงการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยลพบรีุ คร้ังที ่44 ปี

การศึกษา 2565 (A)
ฝ่ายพฒันาฯ 80,000 80,000

2.56 โครงการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค คร้ังที ่43 ปกีารศึกษา 
2564 (A)

ฝ่ายพฒันาฯ 200,000 200,000
2.57 โครงการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  คร้ังที ่44 ปกีารศึกษา 

2564 (B)
ฝ่ายพฒันาฯ 200,000 200,000

2.58 โครงการเพิม่ศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ อกท . (B) ฝ่ายพฒันาฯ 30,000 30,000
2.59 โครงการพฒันาส านักงาน อกท.และชมรมวิชาชีพ (อกท.) (A) ฝ่ายพฒันาฯ 20,000 20,000
2.60 โครงการสร้างขวัญก าลังใจนักเรียนนักศึกษา (B) ฝ่ายพฒันาฯ 25,000 25,000
2.61 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน (B) ฝ่ายพฒันาฯ 20,000 20,000
2.62 โครงการแข่งขันกฬีาอาชีวศึกษา จงัหวัดลพบรีุ (B) ฝ่ายพฒันาฯ 10,000 10,000
2.63 โครงการแข่งขันกฬีาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง (B) ฝ่ายพฒันาฯ 10,000 10,000
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2.64 โครงการแข่งขันกฬีาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ (B) ฝ่ายพฒันาฯ 10,000 10,000
2.65 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือวิสามัญ (B) ฝ่ายพฒันาฯ 10,000 - - - - - - - - - - 10,000
2.66 โครงการลดปญัหาออกกลางคันของผู้เรียน การเย่ียมบา้น บา้นเช่า 

หอพกั และทีอ่ยู่อาศัย (B)
ฝ่ายพฒันาฯ 15,000 15,000

2.67 โครงการจดัซ้ือวัสดุงานครูทีป่รึกษา (A) ฝ่ายพฒันาฯ 23,200 23,200
2.68 โครงการงานปกครอง (A) ฝ่ายพฒันาฯ 23,000 23,000
2.69 โครงการแนะแนวสัญจร และกจิกรรมภาคีเครือข่ายครูแนะแนว (A) ฝ่ายพฒันาฯ 140,000 - - - - - - - - 140,000
2.70 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง ประจ าปี

การศึกษา 2565 (B)
ฝ่ายพฒันาฯ 12,800 - - - - - - - - - - 12,800

2.71 โครงการปจัฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 (B) ฝ่ายพฒันาฯ 9,000 9,000
2.72 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (C) ฝ่ายพฒันาฯ 6,000 6,000
2.73 โครงการจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ปอ้งกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(CIVID 19) เพือ่เตรียมความพร้อมกอ่นการเปดิภาคเรียน (A)
ฝ่ายพฒันาฯ 172,200 -

-
- 172,200 51

2.74 โครงการท าบญุหอพกัชาย (B) ฝ่ายพฒันาฯ 10,000 - - - - - - 10,000
2.75 โครงการปลูกผักปลอดสารพษิในหอพกั ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง (B)
ฝ่ายพฒันาฯ 20,000 - - - - - - 20,000

2.76 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองนอนนักศึกษาหอพกัชาย - หญิง (D) ฝ่ายพฒันาฯ 110,000 - - - - 110,000
2.77 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพกัชาย (D) ฝ่ายพฒันาฯ 200,000 200,000
2.78 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพกัหญิง (D) ฝ่ายพฒันาฯ 200,000 - - - - - - 200,000
2.79 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะส้ัน ฝ่ายพฒันาฯ 210,000 - - 210,000
2.80 โครงการศึกษาดูงาน - ทศันศึกษาอาชีพ ประจ าปกีารศึกษา 2565 (B) ฝ่ายพฒันาฯ 50,000 50,000
2.81 โครงการฟาร์มสุกรขุน (A) งานฟาร์ม 200,000 200,000
2.82 โครงการจดัซ้ือจดัหาปจัจยัการผลิต งานฟาร์มพชืไร้ดิน (B) งานฟาร์ม 20,000 - - 20,000
2.83 โครงการงานฟาร์มเหด็ (A) งานฟาร์ม 30,000 - - 30,000
2.84 โครงการผลิตพชืไร่ 4 ไร่ (B) งานฟาร์ม 30,000 30,000
2.85 โครงการงานฟาร์มสุกรพนัธ์ุ (A) งานฟาร์ม 300,000 300,000
2.86 โครงการงานฟาร์มสัตว์ปกี (A) งานฟาร์ม 65,000 65,000
2.87 โครงการเล้ียงปลาในระบบหมุนเวียนร่วมกบัการปลูกพชืในระบบไร้

ดิน (Aquaponic System) (D)
งานฟาร์ม 94,600 94,600
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2.88 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แผนกวิชาพชืศาสตร์ (A) งานแผนก 60,000 60,000
2.89 โครงการพชืสมุนไพรต้านโควิด (A) งานแผนก 10,000 10,000
2.90 โครงการพฒันาโรงเรือนปลูกพชืไร้ดิน (A) งานแผนก 40,000 - - - - - - - - - - 40,000
2.91 โครงการพฒันาหอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือพชืเพือ่การศึกษา (A) งานแผนก 35,000 - - 35,000
2.92 โครงการพฒันาสารสนเทศงานฟาร์มพชืไร้ดิน (A) งานแผนก 5,000 - - 5,000
2.93 โครงการปรับปรุงระบบน้ าทางพชืไร่ (B) งานแผนก 15,000 15,000
2.94 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะช า (A) งานแผนก 30,000 - - - - - - - - 30,000
2.95 โครงการพฒันาหอ้งนิทรรศการปุย๋อนิทรีย์ (A) งานแผนก 20,000 - - - - - - - - 20,000

2.96 โครงการจดัซ้ือวัสดุหอ้งปฏิบติัการดินปุย๋ (B) งานแผนก 30,000 - - - - - - - 30,000
2.97 โครงการพฒันาหอ้งเรียนเฉพาะทางดินและปุย๋ (D) งานแผนก 20,000 20,000
2.98 โครงการปรับปรุงงานฟาร์มประมง (A) งานแผนก 50,000 50,000
2.99 โครงการฟาร์มนีม้ีรัก ปลูกผัก เล้ียงปลา ท านา ท าสวน (B) งานแผนก 40,000 40,000
2.100 โครงการวัสดุ/เคร่ืองมือหอ้งปฏิบติัการกลาง (A) งานแผนก 30,000 30,000
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3 โครงการตาม พ.ร.บ. ตามงบประมาณ

3.1 โครงการการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือ่
การท างาน

สามัญสัมพนัธ์ 5,000 - - 5,000

3.2 โครงการการเรียนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สามัญสัมพนัธ์ 3,000 - - 3,000
3.3 โครงการการเรียนการสอนวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ สามัญสัมพนัธ์ 2,000 - - 2,000
3.4 โครงการการเรียนการสอนวิชากฎหมายแรงงาน สามัญสัมพนัธ์ 2,000 - - 2,000
3.5 โครงการการเรียนการสอนวิชาองค์การเกษตรในอนาคต สามัญสัมพนัธ์ 3,500 - - 3,500
3.6 โครงการการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพือ่อาชีพ สามัญสัมพนัธ์ 4,000 - - - - - - - 4,000
3.7 โครงการการเรียนการสอนวิชาคอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพือ่งาน

อาชีพ
สามัญสัมพนัธ์ 10,000 - - - - - - - 10,000

3.8 โครงการการเรียนการสอนวิชาช่างเกษตรเบือ้งต้น สามัญสัมพนัธ์ 4,490 - - 4,490
3.9 โครงการการเรียนการสอนวิชาขับรถยนต์ สามัญสัมพนัธ์ 2,331 - - 2,331
3.10 โครงการการเรียนการสอนวิชาแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลเกษตร สามัญสัมพนัธ์ 2,881 - - - 2,881
3.11 โครงการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพ

เกษตรกรรม
สามัญสัมพนัธ์ 4,000 - 4,000
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3.12 โครงการการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ สามัญสัมพนัธ์ 21,828 - - 21,828
3.13 โครงการการเรียนการสอนวิชาความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานอาชีพเกษตร สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - - - 1,000
3.14 โครงการการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษส าหรับงานเกษตร สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - 1,000
3.15 โครงการการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - - 1,000
3.16 โครงการการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษฟงั - พดู สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - - 1,000
3.17 โครงการการเรียนการสอนวิชาธุรกจิและการเปน็ผู้ประกอบการ สามัญสัมพนัธ์ 2,940 - 2,940
3.18 โครงการการเรียนการสอนวิชาความรู้เกีย่วกบัมาตรฐานการผลิต

และผลิตผลทางการเกษตร
สามัญสัมพนัธ์ 4,480 - 4,480

3.19 โครงการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - - 1,000
3.20 โครงการการเรียนการสอนวิชาสถิติการทดลอง สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - - 1,000
3.21 โครงการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ สามัญสัมพนัธ์ 1,000 - - 1,000
3.22 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจดัการ

อาชีพ
สามัญสัมพนัธ์ 15,000 - - 15,000

3.23 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตพชืผัก พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
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3.24 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตพชือาหารปลอดภัย พชืศาสตร์ 4,500 - 4,500
3.25 โครงการการเรียนการสอนศัตรูพชืและการจดัการ พชืศาสตร์ 4,000 - 4,000
3.26 โครงการการเรียนการสอนวิชาสารปอ้งกนัก าจดัศัตรูพชื พชืศาสตร์ 5,000 - 5,000
3.27 โครงการการเรียนการสอนวิชาหลักพนัธุศาสตร์ พชืศาสตร์ 5,000 - - 5,000
3.28 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตพชือาหารปลอดภัย พชืศาสตร์ 5,000 - - 5,000
3.29 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการผลิตพชือาหารปลอดภัย พชืศาสตร์ 5,000 - - 5,000
3.30 โครงการการเรียนการสอนวิชาพชืไร่เศรษฐกจิ พชืศาสตร์ 5,000 - - 5,000
3.31 โครงการการเรียนการสอนวิชาพฤกศาสตร์ พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
3.32 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการหลังการเกบ็เกีย่ว พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
3.33 โครงการการเรียนการสอนวิชาสารชีวภาพเพือ่การเกษตร พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
3.34 โครงการการเรียนการสอนวิชาปรับปรุงพนัธ์ุพชื พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
3.35 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิต การเรียนไม้ดอกไม้ประดับ

เพือ่การค้า
พชืศาสตร์ 3,500 - - 3,500

3.36 โครงการการเรียนการสอนวิชาหลักพชืกรรม พชืศาสตร์ 4,300 - - 4,300
3.37 โครงการการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยาของพชื พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
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3.38 โครงการการเรียนการสอนวิชาสารชีวภาพและชีวภัณฑ์เพือ่การผลิต
พชื

พชืศาสตร์ 4,500 - - 4,500
3.39 โครงการการเรียนการสอนวิชาดิน ปุย๋และน้ าเพือ่การเกษตร พชืศาสตร์ 3,560 - - 3,560

3.40
โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการดิน ปุย๋และน้ าเพือ่ผลิตพชื
อาหารปลอดภัย

พชืศาสตร์ 5,940 - -
5,940

3.41 โครงการการเรียนการสอนวิชาเกษตรผสมผสาน พชืศาสตร์ 3,500 - - 3,500
3.42 โครงการการเรียนการสอนวิชาเมล็ดพนัธ์ุและการจดัการเมล็ดพนัธ์ุ พชืศาสตร์ 3,000 - - - - - - - 3,000
3.43 โครงการวัสดุส านักงานแผนกวิชาพชืศาสตร์ พชืศาสตร์ 5,000 - 5,000
3.44 โครงการจดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (แผนกวิชาพชืศาสตร์) พชืศาสตร์ 10,000 - - - - - - - - - 10,000
3.45 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
3.46 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกรพนัธ์ุ สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
3.47 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกรขุน สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
3.48 โครงการการเรียนการสอนวิชาหลักพนัธุศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161

3.49 โครงการการเรียนการสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง
ทางการเกษตร

สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
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3.50 โครงการการเรียนการสอนวิชาปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
3.51 โครงการการเรียนการสอนวิชาจลุชีววิทยา สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.52 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.53 โครงการการเรียนการสอนวิชากายวิภาคและสรีระวิทยาสัตว์เล้ียง สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.54 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการเล้ียงสัตว์เพือ่เปน็อาหาร

ปลอดภัย
สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161

3.55 โครงการการเรียนการสอนวิชาการเล้ียงสัตว์เพือ่เปน็อาหารปลอดภัย สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.56 โครงการการเรียนการสอนวิชาสุขาภิบาลเบือ้งต้น สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.57 โครงการการเรียนการสอนวิชาหลักการเล้ียงสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.58 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการด้านอาชีวะอนามัยและ

ความปลอดภัย
สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161

3.59 โครงการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.60 โครงการการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางด้านสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.61 โครงการการเรียนการสอนวิชาอาหารและการใหอ้าหาร สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
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3.62 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการ (ระดับ ปวส.) สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.63 โครงการการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สัตว์เบือ้งต้น สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.64 โครงการการเรียนการสอนวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.65 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตอาหารสัตว์เบือ้งต้น สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.66 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.67 โครงการการเรียนการสอนวิชาฝึกงาน สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.68 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการ (ระดับ ปวช.) สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.69 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ

ฟาร์ม
สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161

3.70 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผสมเทยีมสุกร สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.71 โครงการการเรียนการสอนวิชาการเล้ียงสุกรพนัธ์ุ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.72 โครงการการเรียนการสอนวิชาปฏิบติังานสัตว์ศาสตร์ 3 สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.73 โครงการการเรียนการสอนวิชาปฏิบติังานสัตว์ศาสตร์ 4 สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.74 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสัตว์

เล้ียง
สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161

3.75 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตโคนม สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
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3.76 โครงการการเรียนการสอนวิชาการใช้เวชภัณฑ์เพือ่การผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.77 โครงการการเรียนการสอนวิชาเวชภัณฑ์พืน้ฐานในฟาร์มปศุสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
3.78 โครงการการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกีย่วกบัปศุสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - - - - - - 3,161
3.79 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตโคเนือ้และกระบอื สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.80 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.81 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผสมเทยีมโค สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.82 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการโรงเรือนสัตว์อจัริยะ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.83 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการฟาร์มสัตว์อจัริยะ สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
3.84 โครงการวัสดุส านักงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 3,161 - 3,161
3.85 โครงการจดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (แผนกวิชาสัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์ 3,161 - - 3,161
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งาน/โครงการ/กิจกรรม

งบรายจา่ย/รายการ
ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

รวม
ไตรมาส

 1

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

รวม
ไตรมาส

 2

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย. 
65

รวม
ไตรมาส

 3

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

รวม
ไตรมาส

 4
รวมเป็นเงิน

3.86 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 2 สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
3.87 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการ

ปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์
สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - 3,388

3.88 โครงการการเรียนการสอนวิชาสารชีวภาพเพือ่การผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
3.89 โครงการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - 3,388

3.90 โครงการการเรียนการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
3.91 โครงการการเรียนการสอนวิชาการจดัการด้านชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย
สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - 3,388

3.92 โครงการการเรียนการสอนวิชาสถิติเพือ่งานอาชีพ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
3.93 โครงการการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - 3,388

3.94 โครงการการเรียนการสอนวิชาการพฒันาบคุลากรและการฝึกอบรม สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - - - - - - 3,388
3.95 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคนิควิจยัทางสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - - - - - - 3,388

3.96 โครงการการเรียนการสอนวิชาการบนัทกึข้อมูลและบญัชีฟาร์ม สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
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3.97 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการจดัการโรงเรือนและ
อปุกรณ์เล้ียงสัตว์

สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388

3.98 โครงการการเรียนการสอนวิชามาตรฐานฟาร์มสัตว์เล้ียง สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
3.99 โครงการการเรียนการสอนวิชาโครงการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 1 สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - 3,388

3.100 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388
3.101 โครงการการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์XXX สัตวศาสตร์ ป.

ตรี
3,388 - - 3,388

3.102 โครงการการเรียนการสอนวิชาการผลิตและการจดัการฟาร์มสัตว์ สัตวศาสตร์ ป.
ตรี

3,388 - - 3,388

* หมายเหตุ : A = โครงการที่ด าเนินการได้ทันที
                 B  =  โครงการรองบประมาณ
                 C  =  โครงการรองบประมาณ
                 D  =  โครงการรองบประมาณ
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