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ก 

 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้ความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และตามแนวปฏิบัติของ
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นความ
เข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและรองรับ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคกลาง สรุปผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา เป้าหมายจ านวนนักเรียน 
– นักศึกษาข้อมูลบุคลากร การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกตามผลผลิต การจัดสรร
งบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบ ารุงการศึกษา) จ าแนกตามผลผลิต สรุปงบหน้ารายจ่าย จ าแนกตามแผน
งบประมาณ สรุปงบหน้ารายจ่าย จ าแนกตามผลผลิต และภาคผนวกที่แสดงโครงการที่จ ะด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2562 ไว้อย่างครบถ้วนและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโครงการต่าง ๆ ท าให้
เห็นภาพของการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี หวังว่าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาฉบับนี้ มีความเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการรองรับ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

             ปีงบประมาณ 2563 
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 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 ได้ก าหนดไว้ว่า ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น “ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย การ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ื อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ ในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยให้ทุกส่วนราชการ จัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้องต้น ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ของสถานศึกษา 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

 2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ให้มีความสอดคล้อง กับนโยบาย ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดสรรโครงการและงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีราชบุรี 
 5. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี 
 6. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี 
 7. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี 

  

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ของสถานศึกษา มาเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

1. กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ ามีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่าเท่าทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดี่ยว
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กันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาททส าคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าอย่างเเน่นเเฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิตการค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุแผนทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสงคมเป็นธรรมฐานแผนทรัพยากรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจ่ายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
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ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจ่ายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี
เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่าเท่าทียมกัน โดย
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ,  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่
ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการได้แก่ 1. ต่อยอดอดีต โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 2. ปรับปัจจุบัน เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต 3. สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนา
คนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรู้ปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบเสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 



6 

 

 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดี่ยวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ท างานใหมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบเสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
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ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนติธรรม 
 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซ่ึงก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
พัฒนาทีก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยง
ในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป
ดังนี้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการ
พัฒนาได้ ดังนี้    
  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใชั้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ    
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การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  2. เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ประกอบด้วย 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ 
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใชั้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี ระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมุดลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที



9 

 

 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการน านาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

3. นโยบำยรัฐบำล (พอ.ประยุทธ  จันทร์โอชำ) 
  นโยบายหลัก 12 ข้อ ได้แก่  
   1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
   2) สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข ของประเทศ  
   3) ท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม  
   4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
   5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
   6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
   8) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย  
   9) สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน  
   10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน  
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   11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
   12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
  นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ได้แก่  
   1) แก้ไขปัญหาการด ารงชีวิตของประชาชน  
   2) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของ เศรษฐกิจโลก  
   4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
   5) พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
   6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
   7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
   8) แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า  
   9) แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
   10) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
   11) สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และด าเนินเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
   12) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค ภารกิจจัดและ
ส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
  4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
  6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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ยุทธศำสตร์  
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
  2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

5. แผนยุทธศำสตร์สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคกลำง 
วิสัยทัศน์  
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเป็นผู้น าการผลิตผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  และเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรและ
ชุมชน  
 

พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ 
  2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
  3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
 

เป้ำประสงค์ 
  1) เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 
  2) เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 
  3) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ 
  4) เพ่ือให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
  5) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  6) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศำสตร์ 
  1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี โดยรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาค ี
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3. ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี 
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี 
ของสถานศึกษา มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดังนี้ 
 

ปรัชญำ 
  “ยึดมั่นคุณธรรม ล้ าเลิศวิชา พึ่งพาตนเอง” 
 

ค ำขวัญ 
  “น าวิชาการ สมานสามัคคี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น” 
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษำ 
  “สุภาพ มีวินัย หัวใจบริการ ช านาญทักษะเกษตร” 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  “เกษตรปลอดภัย” 
 

วิสัยทัศน์  
  “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายและเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ” 
 

พันธกิจ   
  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 
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เป้ำประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
  3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ   
  4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน  
 

กลยุทธ์และมำตรกำรของสถำนศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  สร้ำงก ำลังคนด้ำนวิชำชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภำพ
และมีมำตรฐำน   
 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง และทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท าในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
  1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา  หารายได้
ระหว่างเรียน และบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน ด าเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ของตน รวมถึงฝึกฝนทักษะด้าน อกท.ระดับหน่วย ภาค และระดับชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  โดยการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้โครงงานเป็นฐาน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
นิเทศการสอน การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการรวมทั้งการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ 
มีการเตรียมสอบ V-NET และประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อจบหลักสูตร และส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีในระดับฝีมือและระดับเทคนิคเพ่ือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามสมรรถนะอาชีพ  สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดท าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอ่ืน ๆรวมถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีการ
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เช้าร่วม
แสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  และมีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดง
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และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน
และได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
  4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้เรียน โดยให้มีการประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1)ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2)ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป 3)ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การปลูกจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมดนตรี กีฬา เชิดชูคนดีศรีเขาเขียว และจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย และคุณธรรมพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา  
  5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต  สถานศึกษามีการพัฒนาจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพยาบาลสัตว์ สาขางานการพยาบาลสัตว์เล็ก โดยมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการที่สามารถจัดการศึกษาเทคโนโลยีการพยาบาลสัตว์ได้ พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา  อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรจะมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp พัฒนาห้องเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษา สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  มีการส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะของครู
และบุคลากร 
  8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน   โดยการจัดระบบดูแลนักเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครู
ที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบ
ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  มีโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน  ติดตามดูแลผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามดูแลผู้เรียน  มีโครงการสวัสดิการหอพัก  น้ าดื่มไว้รองรับ 
  9. เพ่ิมจ านวนผู้เรียน สถานศึกษาด าเนินการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนโดยมีโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ 
โครงการเปิดบ้าน  และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม เพื่อให้ผู้ที่จะมาเรียนได้เห็นทักษะอาชีพ 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย             
9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และมีโครงการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  โดยสถานศึกษามีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
และสร้างระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลกทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษามีโครงการให้ครูผู้สอนผลิต
และใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียนการสอน  และงานฟาร์ม 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเกษตรในประเทศและต่ำงประเทศ   
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  เอกชนและสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ  
โดยสถานศึกษามีโครงการสร้างความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
  2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการสัมมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  อบรมครูฝึก
ในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มำตรฐำน 
  1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการพัฒนา
งานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน สามารถเป็นต้นแบบในการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่นงานฟาร์มพืช  งานฟาร์มสัตว์  งานฟาร์มประมง  และงานฟาร์มโรงงานแปรรูป 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐานในภูมิภาค  โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนใน
การพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียน  การสอน สามารถเป็น
ต้นแบบในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์   ประมง แปร
รูปผลิตภัณฑ์  ช่างกลเกษตร  และสัตวรักษ์ให้ได้มาตรฐาน 
  3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน  โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการ
พัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูป ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติฝึกทักษะ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นงานฟาร์มพืช  งานฟาร์มสัตว์  งานฟาร์มประมง  และ
งานฟาร์มโรงงานแปรรูป 
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SWOT ของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
  1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนในแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2. มี พ้ืนที่กว้างขวางและมีบรรยากาศที่
สวยงามร่มรื่น 
  3. มีการบริหารงานความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น อบต. อบจ. สถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  4. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร 
  5. มีองค์การวิชาชีพ คือ อกท. (ระดับหน่วย 
ภาค และชาติ) เป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
  6. ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะทาง
ที่ พัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
  7. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 
  8. มีพ้ืนที่ส าหรับการบริหารจัดการงาน
ฟาร์มเชิงธุรกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาได้ฝึกทักษะและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา
และสถานศึกษา 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
          1. ครูมีภาระงานมากซึ่งเป็นภาระงานตาม
โครงสร้างสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงาน การเรียน
การสอนท าให้ไม่สามรถเตรียมการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาได้เต็มที ่
  2 .  สิ่ งก่อสร้ า งอาคารสถานที่  อาคาร
ปฏิบัติการครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฯลฯ และระบบ
สาธารณูปโภค ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
เสื่อมโทรม 
  3 .  ระบบการดู แลนั ก เ รี ยนนั กศึ กษ า 
โดยเฉพาะผู้เรียนที่พักในระบบหอพักในสถานศึกษา 
ปัจจุบันไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียนและ
ผู้ปกครองได้ 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ ไม่ได้คืนต าแหน่งอัตรา 
ท าให้อัตราขาดแคลนมากในหลายสาขา  
  5. การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาผ่าน
สื่อต่าง ๆ  ยังไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โอกำส (Opportunity)  
          1 .  นโยบายของรัฐบาลด้ านสนับสนุน
โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรอ. และ 
กยศ. ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
  2. องค์การวิชาชีพคือ อกท. อยู่ในพระบรม
ราชูปถัมป์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   

อุปสรรค (Threats) 
           1. ด้านค่านิยมทัศนคติของสังคมไม่ให้
ความส าคัญกับอาชีวศึกษาโดยเฉพาะด้านการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร 
  2. วิกฤตด้านแรงงานเนื่องจากประชากรวัย
เรียนมีแนวโน้มน้อยลง 
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3. นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ให้
ความส าคัญต่อองค์กรวิชาชีพตั้งแต่ระดับหน่วย
ระดับภาคและระดับชาติและสามารถบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ อกท.ได้ 
  4. ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจ และมี
ความต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 
  5. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญใน
ภาคเกษตรกรรม จึงมีโอกาสในการผลิตก าลังคน 
ตอบสนองความต้องการ 
  6. ผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสสร้างอาชีพ
อิสระได้ด้วยตนเอง 
  7. มีสถานประกอบการทั้งภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาจึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาไม่
เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ
เนื่องจากส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ระดับ
ปริญญาตรี 
  4. ค่านิยมและทัศนคติในการเลือกอาชีพ
ตามกระแสสังคมท าให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรน้อย 

    

ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
  4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63/1 หมู่ 7 
ต.เขาชะงุ้ม  อ. โพธาราม  จ.ราชบุรี  ระยะทางจากอ าเภอโพธาราม 22 กิโลเมตร ระยะทางจากอ าเภอเมือง
ราชบุรี 32 กิโลเมตร และระยะทางจากอ าเภอบ้านโป่ง 32 กิโลเมตร พ้ืนที่แต่เดิมของโรงเรียนเป็นป่าสงวน
ธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2507 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม เพราะเห็นว่า
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชยืนต้นสวน
ผลไม้ต่าง ๆ สวนผัก พืชไร่ การท านา และการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก เช่น สุกร เป็ด ไก่ โคเนื้อและ โคนม 
จังหวัดราชบุรีจึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของประชาชนที่ด าเนินอยู่ให้ดีข้ึน 
 จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งความประสงค์ให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้ทราบว่ามีพ้ืนดินของ
จังหวัด ซึ่งเป็นป่าสงวนอยู่บริเวณเขาเขียว ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จ านวน 8,000 ไร่ ดังนั้นเมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ.2512 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรีขึ้น โดยมี
คณะกรรมการจังหวัดราชบุรี และฝ่ายของกรมอาชีวศึกษา ซึ่งมีนายระบิล สิตสุวรรณ รองอธิบดีกรม
อาชีวศึกษา นายเชิญ  มณีรัตน์ หัวหน้ากองโรงเรียนเกษตรกรรม ดร.บัญญัติ วิโมกขสันต์และนายสัณหจิตต์  
ฐาปนะดิลก ผู้ประสานงาน จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรีขึ้น ในที่ประชุมได้ตกลงให้ย้ายสถานที่ก่อสร้าง
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จากการส ารวจพื้นที่แล้วจ านวน 608 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมแก่การด าเนินงานทางด้านการเกษตร
ลงมาทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการเกษตรมากกว่าพ้ืนที่เดิม จึงได้ก่อสร้างอาคารลงใน
สถานที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีจ านวน 1,230 ไร่  2 งาน 88 ตารางวา 
 ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ.4-6) จ านวน 71 คน แต่
เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่เรียบร้อย โรงเรียนจึงได้ขอใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
(โรงเรียนการช่างราชบุรี) เป็นสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและ
หอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2513 จึงได้ท าการเคลื่อนย้ายการเรียนการสอนเข้ามายัง
โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี 
 ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ด าเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมเป็น 2 หลักสูตร คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 แผนกเกษตรกรรมรับนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลา 3 ปี รับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา ใช้ระยะเวลา 1 ปี 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2520 แผนกเกษตรกรรม รับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลา 2 ปี 
  ปี พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียกว่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 และด าเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับอีก 2 
หลักสูตรคงเดิม คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524 แผนกเกษตรกรรม             
รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า     
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2520 แผนกเกษตรกรรมรับ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.ศ.6 แผนกเกษตรกรรมเข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 
  ปี พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษาได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2527 
เพ่ิมขึ้นอีก 1 หลักสูตร เพ่ือใช้ในจัดการสอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2520 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2527 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524 แผนกเกษตรกรรม             
รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า     
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
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   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2527 แผนกเกษตรกรรมรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.ศ.6แผนกเกษตรกรรมเข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 
   3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) พุทธศักราช 2527 แผนกเกษตรกรรม   
รบันักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใช้เวลาเรียน 2 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2527 นี้ กรมอาชีวศึกษาก็ได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พิเศษ) แผนก
เกษตรกรรม เรียกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2527 มีชื่อย่อว่า ปวช.(พิเศษ) โดยท าการ
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 เพ่ือน ามาใช้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน ในโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) ในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัย
เกษตรกรรม และวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ได้ด าเนินการสอนใน ปี พ.ศ. 2531 รับนักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 5 ปี 
  ปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปวช. เรียกว่าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น  
4 ภาคเรียนปกติ แต่ยังใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีเท่าเดิม ส่วนหลักสูตรในระดับ ปวส. และ ปวท. ก็ยังคง
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเดิม 
  ปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอีกครั้ งหนึ่ง         
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 เรียกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1 พ.ศ.2533) พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
พุทธศักราช 2527 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคพุทธศักราช 2533 ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) เป็น 2 ภาคเรียนปกติ  
ในปีการศึกษาของแต่ละปี ระยะเวลาเรียนก็ยังคงใช้ 3 ปี ตามเดิม ฉะนั้นในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยฯ ท า
การเปิดสอน 3 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 
  ปี พ.ศ. 2536 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2527 เรียกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็น 3 หลักสูตร คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1     
พ.ศ. 2533) แผนกเกษตรกรรม รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า       
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 แผนกเกษตรกรรม    
รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. แผนกเกษตรกรรม และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษา 
ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 
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   3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) พุทธศักราช 2533 แผนกเกษตรกรรม   
รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี และ
หลักสูตรนี้วิทยาลัยเกษตรกรมราชบุรีได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  
  ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ได้เปิดสอนสาขาวิชาสัตวรักษ์ในระดับ ปวส. ซึ่งเป็นสาขา
ใหม่ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 
  ปี พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย และ ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้น 
ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ ส าหรับของวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี มีชื่อว่า “วิทยาลัย
ชุมชนเขาเขียว” ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรมในระดับ ปวช.  อีก         
2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างยนต์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสาขา
พาณิชยการ 
  ปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรียกว่า “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538” และมีผลให้เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2538 เป็นต้นไป 
  ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาเกษตร โดยการ
จัดสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและจัดโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. โดย
จัดที่พักให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน ได้ท าโครงการเกษตรเพ่ือยังชีพและหารายได้ ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับ
นักเรียนในโครงการปฏิรูปฯ นอกจากนี้ยังจัดทุนอุดหนุนโครงการเกษตรเพ่ือยังชีพให้กับนักเรียนคนละ 5,000 
บาทต่อปีการศึกษา 
  ในปีเดียวกัน กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเกษตรทั่วประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาการศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  ปี พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2536 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ก าหนดให้ใช้ในปี 2540 
ในส่วนระดับ ปวช. ให้ด าเนินการตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 
  ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2538 เพ่ือให้ใช้กับนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ปีการศึกษา 2541 เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 (เพ่ิมเติม 2541) ได้ด าเนินการใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2541 เป็นต้นไป 
  นอกจากการจัดการศึกษาในระบบปกติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีโครงการอาชีวศึกษา
เพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) รับนักเรียนเข้าเรียนต่อในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม) และต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2538 รับบุตรเกษตรกรเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเข้าศึกษาตาม
หลักสูตร โดยจัดการเรียนในลักษณะแบบพบกลุ่มและทางไกล นักเรียนได้รับการฝึกวิชาชีพเกษตรและเรียนใน
วิทยาลัย 2 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
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  ปี พ.ศ.2541 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ ตาม
ระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง พ.ศ.2541    
ซึ่งการเปลี่ยนแปลง โดยเพ่ิมผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานฟาร์มในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ 
และเปลี่ยนชื่อต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และฝ่ายส่งเสริมเป็นฝ่ายการจัดการการศึกษา และฝ่ายบริหาร
การศึกษา โดยมอบภาระงานหลักในฝ่ายกิจการนักศึกษาให้กับฝ่ายจัดการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2543 นี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้วางแผนการรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ของโครงการเกษตรเพ่ือ
ชีวิต เข้าเรียนในระบบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภาคเกษตรขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบ ปวช.1 
แล้วมีคุณสมบัติตามท่ีสถานประกอบการต้องการ ได้สมัครเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการต่าง ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี (52 สัปดาห์) แล้วกลับมาเรียนต่อที่วิทยาลัยฯ อีก 1 ปี จบแล้วได้วุฒิ ปวช. อีกแนวทางหนึ่ง     
ที่เรียกว่าการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภาคเกษตรในการบริหารงานวิชาการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ด าเนินการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 6 แผนกวิชาดังนี้ 
   1. แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีหน้าที่ให้การศึกษา และค้นคว้าเกี่ยวกับทางด้านพืชกรรมซึ่งได้แก่ 
พืชไร่ พืชสวนต่าง ๆ มีการเรียนการสอนให้ความรู้ด้านทั้งทางด้านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ฝึกฝนเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติให้เกิดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความช านาญ เมื่อจบการศึกษาและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต คณะพืชศาสตร์แบ่งเป็นแผนกวิชาได้หลายแผนก เช่น แผนกวิชาพืช
ไร่นา พืชสวนประดับ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชผัก ดินและปุ๋ย อารักขาพืช 
   2. แผนกสัตวศาสตร์ มีหน้าที่ให้การศึกษา และค้นคว้าทางด้านสัตวบาลต่าง ๆ แบ่งเป็น
แผนกวิชา ได้แก่ แผนกโคนม โคเนื้อ-กระบือ สัตว์ปีก สุกร ประมง 
   3. แผนกวิชาช่างกลเกษตร มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ
และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานฟาร์ม แบ่งเป็นแผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
ช่างก่อสร้าง ไฟฟ้าในฟาร์ม ช่างกลโรงงาน ส ารวจรังวัดและชลประทานเครื่องยนต์ฟาร์ม  คณะวิชาช่างกล
เกษตร มีการปฏิบัติงานโดยประสานงานกับคณะวิชาพืชศาสตร์และคณะวิชาสัตวศาสตร์ เพ่ือปฏิบัติงานฟาร์ม
ของวิทยาลัยฯ เช่น การเตรียมพ้ืนที่ในการท าสวนผลไม้ สวนผัก จัดท าแปลงหญ้า ขุดบ่อเพาะเลี้ยงปลา      
ร่องระบายน้ า การไถ การพรวน การใส่ปุ๋ยก าจัดวัชพืช และแมลง    เป็นต้น 
   4. แผนกวิชาพ้ืนฐาน ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาพืช
ศาสตร์และวิชาสัตวศาสตร์ นอกจากนั้น จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการที่จะปรับปรุงตัวให้
อยู่ร่วมกับสังคมโดยทั่วไปได้ และด ารงชีพต่อไปได้อย่างปกติสุข 
   5. แผนกวิชาธุรกิจเกษตร ให้การศึกษาและฝึกฝนทางด้านการตลาด การจัดการฟาร์ม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร การสหกรณ์เพ่ือให้นักศึกษามีความม่ันใจที่จะน าไปประกอบอาชีพได้ 
   6. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การศึกษา และฝึกฝนด้านการถนอมอาหารการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร เป็นต้น ที่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีแผนกงานใน
ความรับผิดชอบในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช ผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานแปรรูปน้ านม 
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นอกจากการจัดการศึกษาในระบบแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมีหน้าที่อบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพเกษตร มีงาน
ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพรับผิดชอบงานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ
เกษตรกรของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีหน้าที่ให้ ครู – อาจารย์ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน อัน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่นยิ่งขึ้นซึ่งงานฝึกอบรม
และบริการวิชาชีพ มีภาระงาน โครงงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 
   โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – พม่า 
   โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ตชด. 
   โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง 
  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโคนม 
ภายใต้โครงการเงินยืมรัฐบาลเดนมาร์ค โดยความร่วมมือขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อสค.) ศูนย์การส่งเสริมการขยายพันธ์สัตว์ กองอ านวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศขส.กรป.กลาง) 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งโครงการดังกล่าวส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยฝึกอบรมเกษตรกรในด้านการเลี้ยงโคนม เพ่ือ
เพ่ิมแม่โคพันธุ์ดี การปรับปรุงพ้ืนที่การท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสามารถให้การศึกษาแก่นั กศึกษาทางแผนก
สัตวบาลในเรื่องของการเลี้ยงโคนมได้เป็นอย่างดี 
  ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้กับนายสิบเหล่า
ทหารการสัตว์ จังหวัดนครปฐม 
  ในปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรือนจ ากลางราชบุร ี
  ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.เขาข
ลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  
  ในปีการศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยฯ ได้ท าการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรือนจ า
กลางเขาบินและเรือนจ ากลางราชบุรี 
ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
  ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย ปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มหน่วยป้องกันรักษาป่า รบ.3 (พุยาง) กรมป่าไม้ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางาน
การจัดการผลิตสัตว์ กลุ่มผู้มีงานท า ภายในวิทยาลัยฯ และ ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์กลุ่มผู้มีงานท า
(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ภายในวิทยาลัย ฯ 
  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย ฯ ได้ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตร 56 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 57 ให้กับผู้เรียนโดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปิดสอน 4 สาขางาน คือ 



23 

 

 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างเกษตรและผลิตสัตว์น้ า ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน 4 สาขา
งาน คือ พืชสวน การจัดการผลิตสัตว์ สัตวรักษ์ และเครื่องจักรกลเกษตร 
  ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น 2557 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์กลุ่มผู้มีงานท า(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ภายในวิทยาลัยฯ 
  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย ฯ ได้ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตร 56 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 57 ให้กับผู้เรียนโดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปิดสอน 4 สาขางาน คือ 
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างเกษตรและผลิตสัตว์น้ า ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน 4 สาขา
งาน คือ พืชสวน การจัดการผลิตสัตว์ สัตวรักษ์ และเครื่องจักรกลเกษตร 
  ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการทางเทคโนโลยี (เทคโนโลยี
บัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ 
  ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2562 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 
 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Ratchaburi College of Agriculture and Technology 
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี 63/1  หมู่ที่ 7  ต าบลเขาชะงุ้ม  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
  รหัสไปรษณีย์  70120  
 โทรศัพท์  032-740-039  โทรสาร 032-740-040  เว็บไซต์  http://www1.rbcat.ac.th/ 
 อีเมล์  Kaset.rb@rbcat.ac.th 
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ตำรำง แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ   1,230 ไร่ 2 งำน 88 ตำรำงวำ 

มีอำคำร รวมทั้งสิ้น    50     หลัง   มีห้องท้ังสิ้น  299  ห้องได้แก่ 

1 หอพักนักเรียน 1 หลัง 1 ห้อง 2512 

2 ห้องน้ า-ห้องส้วม หอพัก 1 หลัง 4 ห้อง 2512 

3 อาคารเรียน 1 1 หลัง 16 ห้อง 2512 

4 ห้องน้ า-ห้องส้วม อาคารเรียน 1 หลัง 4 ห้อง 2512 

5 ห้องน้ า-ห้องส้วม หอพัก 1 หลัง 4 ห้อง 2512 

6 โรงเก็บเครื่องมือทุนแรง คณะช่างเกษตร 1 หลัง 1 ห้อง 2513 

7 หอพักนักเรียน 1 หลัง 2 ห้อง 2514 

8 อาคารปฏิบัติการและเก็บวัสดุฝึกคณะพืชกรรม 1 หลัง 3 ห้อง 2514 

9 อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง 4 ห้อง 2514 

10 โรงฝึกงานนักเรียนในคณะช่างเกษตร 1 หลัง 1 ห้อง 2514 

11 อาคารพยาบาลและสหกรณ์ 1 หลัง 1 ห้อง 2518 

12 อาคารเรียนสัตวบาล 1 หลัง 1 ห้อง 2518 

13 ห้องน้ า-ห้องส้วม หอพัก 1 หลัง 8 ห้อง 2520 

14 ห้องสมุด 1 หลัง 1 ห้อง 2520 

15 อาคารเรียน 2 1 หลัง 8 ห้อง 2521 

16 ห้องน้ า-ห้องส้วม หลังอาคารเรียน 2 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

17 ห้องน้ า-ห้องส้วม หลังอาคารเรียน 2 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

18 ตึกอ านวยการ 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

19 ฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

20 พัสดุกลาง 1 หลัง 3 ห้อง 2522 

21 โรงเก็บปุ๋ยและยาคณะพืชกรรม 1 หลัง 1 ห้อง 2523 

22 อาคารเรียนปฏิบัติการ คณะพืชกรรม 1 หลัง 2 ห้อง 2523 

23 ห้องน้ า-ห้องส้วมอาคารอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 หลัง 4 ห้อง 2523 

24 โรงฝึกงานช่างเกษตร 1 หลัง 1 ห้อง 2524 

25 อาคารหอประชุม 1 หลัง 1 ห้อง 2525 

26 โรงเก็บเครื่องมือช่างเกษตร 1 หลัง 3 ห้อง 2526 

27 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2526 

28 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2526 

29 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2526 
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30 อาคารปฏิบัติการไม้ผล 1 หลัง 2 ห้อง 2528 

31 อาคารปฏิบัติการสุขาภิบาล 1 หลัง 2 ห้อง 2528 

32 อาคารเรียนคณะช่างเกษตร 1 หลัง 4 ห้อง 2528 

33 อาคารเรียนสัตวบาล 1 หลัง 4 ห้อง 2529 

34 อาคารธุรกิจ 1 หลัง 6 ห้อง 2530 

35 อาคารแปรรูป และจ าหน่ายผลิตผล 1 หลัง 3 ห้อง 2530 

36 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2532 

37 อาคารปฏิบัติการสวนผัก 1 หลัง 1 ห้อง 2537 

38 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2537 

39 โรงอาหารและหอประชุม 1 หลัง 2 ห้อง 2538 

40 ห้องน้ า-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2538 

41 หอพักนักศึกษาหญิง 1 หลัง 2 ห้อง 2538 

42 โรงอาหารโครงการปฏิรูป 1 หลัง 1 ห้อง 2539 

43 หอพักนักศึกษาโครงการปฏิรูป 28 หลัง 112 ห้อง 2539 

44 บ้านพักนักศึกษาโครงสร้างปฏิรูป 28 หลัง 28 ห้อง 2540 

45 อาคารฝ่ายปกครองและเวรยาม 1 หลัง 1 ห้อง 2542 

46 ศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง 2 ห้อง 2545 

47 ห้องน้ า-ห้องส้วม 2 หลัง 8 ห้อง 2555 

48 อาคาร อกท.34 1 หลัง 3 ห้อง 2555 

49 อาคารโดม 1 หลัง 1 ห้อง 2560 

50 โรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง 2 ห้อง 2561 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร 

งานประชาสัมพนัธ ์

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงนิ 

งานการบัญช ี

งานพสัด ุ

งานอาคารสถานที ่

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ 

งานฟาร์มและโรงงาน  

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูทีป่รึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

งานวัดผลประเมินผล 

งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

งานสื่อการเรียนการสอน 
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ข้อมูลบุคลำกร 
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีรำชบุรี 

6.1 อัตรำก ำลัง ปี 2563  ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลำคม 2562 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

ฝ่ำย/แผนก จ ำนวนคน ระดับต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ 
ชำย หญิง รวม คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี 

ผู้บริหาร 3 - 3 - 1 2 - - - 1 2 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 5 6 - - 3 3 - - 1 5 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 2 3 5 - 2 3 - - - 2 3 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 3 2 5 - 3 1 1 - - 1 4 

แผนกวิชาสัตวรักษ์ 2 1 3 - 2 1 - - - 1 2 

แผนกวิชาประมง 2 1 3 - - 3 - - - - 3 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม - 1 1 - - 1 - - - - 1 

แผนกวิชาช่างเกษตร 3 - 3 - - 1 2 - - - 3 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 

รวมผู้บริหำร+ครู 16 15 31 - 8 16 7 - - 7 24 
ข้าราชการพลเรือน - 2 2 - - - - - - - 2 

พนักงานราชการ 3 3 6 - - - - - - 1 5 

รวมท้ังสิ้น 3 5 8 - 8 16 7 - - 8 31 

แหล่งข้อมลู  :  งานบุคลากร วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

ฝ่ำย/แผนก 
จ ำนวนคน 

ชำย หญิง รวม 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
ช่างเครื่องยนต ์ 1 - 1 

พนักงานบริการ  1 - 1 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 4 - 4 

พนักงานธุรการ - 1 1 

รวมลูกจ้ำงประจ ำ 6 1 7 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 6 8 14 
เจ้าหน้าท่ีดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 - 1 
พนักงานธุรการ - 3 3 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3 

รวมลูกจ้ำงชั่วครำว 8 13 21 
รวมท้ังสิ้น 14 14 28 
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6.2  ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 

6.2.1  ข้าราชการ  รวม 33 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ

กำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1 นายคมสนั        เข็มเพชร ป.ตรี ผู้อ านวยการ  

2 นายวุธนิันท์      รีเงิน ป.ตรี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและฝ่ายบริหารฯ 

3 นายสนิธุ์          มังคลาด ป.โท รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาฯ 

4 นายสมพงค์       ค าอุ่น ป.ตรี การผลิตสุกร  หัวหน้าแผนกวิชาสตัวศาสตร ์

5 นายจรูญ          นาคพนัธุ ์ ป.ตรี การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก หัวหน้างานฟาร์มไกไ่ข่ 

6 นางจนัทร์เพ็ญ    ธรรมสังวาลย ์ ป.ตรี ภาษาไทยพืน้ฐาน  หัวหน้างานแนะแนว 

7 นายวชิัย           ทองปวงทิพย ์ ป.ตรี คณิตศาสตร์ 4 รวบรวมสรุปวิชาปฏิบตัิงานเกษตร 

8 นางพรทิพย์       มังคลาด ป.ตรี บัญชีฟาร์ม หัวหน้างานบัญช ี

9 นายภัทระ         เรืองอินทร ์ ป.ตรี การประมงทั่วไป งานฟาร์มประมง 

10 น.สพ.สุวิทย์       จนัละคร ป.ตรี กายวิภาคและสรีรวิทยา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

11 นายสงวนศักดิ์    มณลี้ า ป.ตรี เครื่องยนต์เล็ก หัวหน้างานยานพาหนะ 

12 ว่าที่ ร.ต.หญิงระพีพร   แพงไพรี ป.โท สถิติและการวางแผนการทดลอง หัวหน้างานหลักสูตร 

13 นางปณิตา         เปี่ยมจุฑา ป.ตรี ผลิตภัณฑ์พชื หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม 

14 นายกมล           จตุรภัทรไพศาล ป.ตรี การเลี้ยงโค หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร ์

15 นายวิจักร          เสาวนิช ป.ตรี การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หัวหน้างานพัสด ุ

16 นางสาคร          สุทนต ์ ป.ตรี หลักพืชกรรม หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

17 นางวาสนา        กองผัด ป.โท การผลิตพืชผัก หัวหน้าแผนกวิชาพชืศาสตร ์

18 นายอภิศักดิ์       เก้ียวสันเทียะ ป.ตรี ไฟฟ้าในฟาร์ม หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

19 นางอารีรัตน์       เอ่ียมอ านวย ป.โท ดินและน้ าเพื่อการเกษตร หัวหน้างานประกัน 

20 น.ส.ยุพา           ชื่นเนียม ป.โท การผลิตสุกร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

21 น.สพ.พิเชษฐ      ประจงทัศน ์ ป.ตรี อายุศาสตร์สัตว ์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวรักษ์ 

22 นางสาวเรณุกา    หนูวฒันา ป.โท ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน  หัวหน้างานกิจกรรม 

23 นายอกนิษฐ์        สุทนต ์ ป.ตรี การจัดและดูแลสวน หัวหน้างานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดบั 

24 นางไมตรี           มณีล้ า ป.ตรี การเลี้ยงปลา หัวหน้างานฟาร์มประมง 

25 นายประดิษฐ์      กองผัด ป.ตรี การขยายพันธุ์พชื หัวหน้างานฟาร์มไมผ้ล 

26 นางสาววราภรณ์   ทับทิมทอง ป.ตรี หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม หัวหน้างานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 
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ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

กำรศึกษำ 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

27 นางสาวเยาวเรศ    คุ้มทรัพย์ ป.โท คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

28 นางสาวพิมพน์ภา  ภูฆัง ป.ตรี หลักการเลี้ยงสัตว ์ หัวหน้างานฟาร์มเห็ด 

29 นายสวุิชา           โสรัส ป.ตรี แทรกเตอร ์ หัวหน้างานเคร่ืองทุ่นแรง 

30 ว่าที่รต.ญ.สายน้ าผึ้ง  ศรีต่างวงษ์ ป.ตรี จุลชีววิทยา หัวหน้างานทะเบียน 

31 นางสาวอารียา     เลนตะขบ ป.ตรี หลักพันธุศาสตร ์ หัวหน้างานวัดผล 

32 นางจนิดา           เทพรักษ ์ ป.ตรี - ด้านการเงิน 

33 นางจไุรรักษ์        ศิริสงวน ป.ตรี - ด้านพสัด ุ
 

6.3.2  ลูกจ้างประจ า รวม  7  คน (ท าหน้าทีป่ระจ างานฟาร์ม งานอาคารสถานที)่ 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ 
สนับสนุนงำนฟำร์ม/ 

งำนอำคำรสถำนที่ 

1 นายแดง        ศรีสวสัดิ ์ ป.4 - พนักงานบริการ 

2 นายศักดิ์ชัย    ด ารงกิจถาวร ปวส. - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 

3 นายเกษม      สุพรธรรม ป.4 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 

4 นายส าราญ    สุขใส ป.4 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 

5 นายชูชาติ      พุทธจ า ป.4 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 

6 นายส ารวย     สุขใส ป.4 - ช่างเคร่ืองยนต ์

7 นางรสสุคนธ์   เกตุแก้ว ปวส. - พนักงานธุรการ 
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6.3.3  พนักงานราชการ รวม  6  คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ) 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำร 

1 นายวงศกร         วงษป์าน ป.โท งานก่อสร้างเพื่อการเกษตร - 

2 นางสาวชนนิันท์   สุทธผิล ป.ตรี ปาราสิตวิทยา - 

3 นางสาวเขมณัฎฐ์   อ่อนละมัย ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 

4 นางสาวณัฏฐนันท์ ต่ายจนัทร ์ ป.ตรี - ด้านงานการเงิน 

5 นายชานันท์        ขนุทอง ป.ตรี - ด้านบริหารทั่วไป(งานทะเบยีน) 

6 นายธนพล          อ่อนพุก ป.ตรี - ด้านศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
 

6.3.4  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  21  คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ งานฟาร์ม งานอาคารสถานที)่ 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ 
สนับสนุนธุรกำรทั่วไป  

งำนฟำร์ม งำนอำคำรสถำนที่ 
1 นายช านาญ        ปลีฟัก ป.4 - เจ้าหน้าที่ดูแลและปรับแต่งภูมทิัศน ์

2 นางลั่นทม          ทองอินทร ์ ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

3 นายสากล           ผึง้แตง ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

4 นางสาวส าราญ    จีนหลี ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

5 นางประไพ         เสมค า ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

6 นายรุ่งอรุณ        มงคลเดช ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

7 นางสาวสมบูรณ์   รอดผล ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

8 นายมณเฑียร      โพธ ิ ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

9 นางจันทร์แรม      ด ารงกิจถาวร ปวส. - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

10 นายวชัระ          ศิริสงวน ม.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

11 นางมาลี            ปานท้าว ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

12 นางขรินทร์ทพิย์   เข็มทอง ปวส. - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

13 นางวรรณา         สุขใส ม.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

14 นายสทุนต์          โพธ ิ ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

15 นายสาเย็น         จนียิ้ว ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

16 นางกัญญพชัร     เกี้ยวสันเทียะ ป.ตรี - พนักงานธุรการ 
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ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้ำที ่

 

สอนวิชำ 
สนับสนุนธุรกำรทั่วไป  

งำนฟำร์ม งำนอำคำรสถำนที่ 
17 นางสาวจิตราพร  มงคลเดช ป.ตรี - พนักงานธุรการ 

18 นางสาวนริศรา    จันทรป์ราง ปวส. - พนักงานธุรการ 

19 นางสาวศยามล    มังคลาด ป.ตรี ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ครูอัตราจ้าง 

20 นางสาวกมลชนก  ฟองตระกูล ป.ตรี โคนม โคเนื้อ ครูอัตราจ้าง 

21 นายสุเมธ           พรมมา ป.ตรี พลศึกษา ครูอัตราจ้าง 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 (ปีปัจจุบัน) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 543 คน            หน่วย : คน 

ประเภทวิชำ/สำขำ 
ภำคเรียนที ่2/2562 

รวม
ทั้งสิ้น 

ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร ี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชำเกษตรศำสตร์ 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ 
- สาขาวิชา/งาน ช่างกลเกษตร 
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์น้ า 
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์/พืชสวน 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์ (เก็บตก) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์ (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวรักษ์ (สะสม) 
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์ (เทียบโอน) 
- สาขาวิชา/งาน เครื่องจักรกลเกษตร 
- สาขาวิชา/งาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2. ประเภทวิชำเทคโนโลยีบัณฑิต 
- สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์  

 
101 

 

 
 

27 
78 
30 
7 

 
 

17 
75 
12 
8 
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44 
153 
42 
8 
 

 
 
 
 
 
 
6 
29 
 

24 
 
 
 
4 
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16 
27 
25 
3 
26 
 
 

4 (เก็บตก2) 

 
 
 
 
 
 

22 
56 
25 
3 
49 
 
 

10 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 

รวมทั้งสิ้น 101 142 112 355 65 103 109 10 9 19 543 
 

ที่มำ : งานทะเบียน ปีการศึกษา 2562 
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เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น  517 คน              หน่วย : คน 

ประเภทวิชำ/สำขำ 

ภำคเรียนที่ 1/2563 

รวมท้ังสิ้น ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี. 

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

1. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร ์

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร ์

- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร ์

- สาขาวิชา/งาน ช่างกลเกษตร 

- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์น้ า 

- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร/์พืชศาสตร ์

- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว ์

- สาขาวิชา/งาน เครื่องจักรกลเกษตร 

- สาขาวิชา/งาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

- สาขาวิชา/งาน สัตวรักษ์ 

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร ์

2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีบัณฑติ 

- สาขาเทคโนโลยสีัตวรักษ์ 
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รวมท้ังสิ้น 120 101 142 263 90 42 112 12 10 22 517 
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 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส่วนที่ 4 
ตำรำงสรุปรวมงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
 
 
 

 

ที่ รายการรับ บกศ. งปม. เงินอุดหนุน รวม

1 จากเงินงบประมาณ

1.1 งบด ำเนินงำน 2,000,000        2,000,000        

1.2 งบอดุหนุนรำยหัว (ปวช.) 3,689,000        3,689,000        

1.3 งบอดุหนุนรำยหัว (ปวส.) 450,000          450,000          

1.4 งบอดุหนุนรำยหัว (ป.ตรี) 69,000            69,000            

1.5 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,200,000        1,200,000        

1.6 อบรมระยะส้ัน 36,000            36,000            

1.7 โครงกำรศูนย์บ่มเพำะวิสำหกจิชุมชน 40,000            40,000            

1.8 โครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 70,000            70,000            

1.9 ครุภัณฑ์ชุดวิชำสัตวศำสตร์ 1,820,000        1,820,000        

-                9,374,000       -                9,374,000       

2 จากเงินบ ารุงการศึกษา

2.1 ค่ำลงทะเบียน ปวส. 300,000          300,000          

2.1 ค่ำลงทะเบียนปริญญำตรี 546,000          546,000          

2.2 รำยได้จำกงำนฟำร์มและอืน่ ๆ 900,000          900,000          

2.3 เงินรำยได้จำกกำรใช้พืน้ทีแ่ละอืน่ ๆ 1,100,000        1,100,000        

2.4 บกศ.คงเหลือจำกปี 2562 70,000            70,000            

2,916,000       -                -                2,916,000       

3 เงินอุดหนุน

3.1 เงินอดุหนุนกำรเรียนกำรสอนคงเหลือ -                -                -                -                

3.2 เงินอดุหนุนกจิกรรมพฒันำผู้เรียน -                -                -                -                

-                -                -                -                

2,916,000      9,374,000      -               12,290,000    รวมรายรับ

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับ

รวม

รวม

รวมเงินอุดหนุน
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 แผนปฏิบตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบรุ ี ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

ที่ รายการจา่ย บกศ. งปม. เงินอุดหนุน รวม

1 งบรายจา่ยประจ า

1.1 ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟำ้) 1,450,120      1,450,120      

1.2 ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 600,000        600,000        

1.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 2,398,080      2,398,080      

1.4 ค่ำประกนัสังคม 150,000        150,000        

2,548,080      2,050,120      -              4,598,200      

งานการเรียนการสอน

2.1 แผนกวิชำพชืศำสตร์ 100,000        100,000        

2.2 แผนกวิชำสัตวศำสตร์ 300,000        300,000        

2.3 แผนกวิชำสัตวรักษ์ 100,000        100,000        

2.4 แผนกวิชำช่ำงกลเกษตร 100,000        100,000        

2.5 แผนกวิชำประมง 50,000          50,000          

2.6 แผนกวิชำสำมญัสัมพนัธ์ 20,000          20,000          

2.7 แผนกวิชำบริหำรธุรกจิ 20,000          20,000          

2.8 แผนกวิชำอตุสำหกรรม 20,000          20,000          

2.9 ปริญญำตรี 424,800        424,800        

424,800        710,000        -              1,134,800      

3 งบพัฒนา 4 ฝ่าย

3.1.1 โครงกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 200,000        200,000        

3.1.2 วัสดุส ำนักงำน 100,000        100,000        

3.2.3 ถ่ำยเอกสำร 100,000        100,000        

3.1.4 ค่ำไปรษณีย์,โทรศัพท์ 66,000          66,000          

3.1.5 ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลิง 550,000        550,000        

3.1.6 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 100,000        100,000        

3.1.7 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองทุน่แรง 100,000        100,000        

3.1.8 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000        100,000        

3.1.9 ค่ำซ่อมแซมอำคำรสถำนที ่ไฟฟำ้ ประปำ 350,000        350,000        

-              1,666,000      -              1,666,000      

3.2.1 โครงกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมอื 200,000        200,000        

3.2.2 โครงกำรศูนย์บ่มเพำะวิสำหกจิ 40,000          40,000          

3.2.3 โครงกำรชีววิถีเพือ่กำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน 70,000          70,000          

-              310,000        -              310,000        

3.3.1 โครงกำรฝ่ำยพฒันำกจิกำรนักเรียนนักศึกษำ 500,000        500,000        

3.3.2 อบรมระยะส้ัน 36,000          36,000          

-              536,000        -              536,000        

3.4 ฝ่ายวิชาการ 200,000        200,000        

4 รายจา่ยงานฟาร์ม 900,000        900,000        

5 โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 930,000        930,000        

6 งบกลาง 195,000        195,000        

7 งบลงทนุ

7.1 ครุภัณฑ์ชุดวิชำสัตวศำสตร์ 1,820,000      1,820,000      

2,972,880    8,387,120    930,000       12,290,000  

ประมาณการรายรับ - รายจา่ย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

3.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

รวมรายจา่ย

รายจา่ย

2

3.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบรีุ
63 / 1 หมู่ 7 ต . เขาชะงุ้ม 

อ . โพธาราม จ . ราชบรีุ  70120
โทร 032-740039 โทรสาร 032-740040

เวบ็ไซต ์http://www.rbcat.ac.th


