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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ประวัติวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขท่ี  284  หมู่ 2  ต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) อยู่ห่างจากอ าเภอพนมสารคาม          
17  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา  51  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  120  กิโลเมตร 

เนื้อท่ีของสถานศึกษา  347  ไร่  มี  2  ส่วน  ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1  ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน  69  ไร่  มีแผนกวิชาพืช

ศาสตร์  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารบ้านพักครู  และบ้านพักพนักงาน 
ส่วนที่ 2  ตั้งอยู่ภายในค่ายลูกเสือพุทธโสธร  จ านวน  279  ไร่  มีแผนกวิชาสัตวศาสตร์ และฟาร์ม แผนกวชิา

ช่างกลเกษตร  แผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  หอประชุม  หอพักนักเรียน นักศึกษา สนามกีฬา อาคารบ้านพักครู และ
บ้านพักพนักงาน และป่าอนุรักษ์ 

วิทยาลัยได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2523  เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ปีการศึกษา  2526  เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 

ปีการศึกษา  2529  เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 

ปีการศึกษา  2536  เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาช่างยนต์  เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ 

ปีการศึกษา  2537  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม 
สังกัด กรมอาชีวศึกษาทุกแห่ง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา ภาคนอกเกษตรกรรม ตามความ
ต้องการของชุมชน 

ปีการศึกษา  2538  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เปิดการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการเพ่ิมอีกสาขาหนึ่ง  โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538 

ส าหรับสาขาวิชาช่างยนต์  ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง
แก้ไข 2533)  ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538  และปรับมาใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2548 

ปีการศึกษา  2539  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน  ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน พ.ศ. 2539   
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กระทรวงศึกษาธิการ  เปลี่ยนชื่อ  วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา  เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  
(CHACHOENGSAO COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY) 

ปีการศึกษา  2556  จนถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา      

และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   แบ่งเป็น  2  ประเภทวิชา 
1.1  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  แบ่งเปน็  2  ประเภทวิชา 

2.1  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2.2  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
ปรัชญำวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ 

ปรัชญำ สร้างฐานชีวิตที่มั่นคงด้วยการศึกษา  เพ่ิมคุณค่าให้อนาคต 

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้ระบบ 
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ด้านวิชาชีพเกษตร และสาขาที่เก่ียวข้อง  สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

เอกลักษณ์     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ใช้ระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ 
การสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อัตลักษณ์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาความเป็นผู้น า 

พันธกิจ 1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง 
                       กับบริบทชุมชน 
  2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
  4.  พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร หรือสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ  
                          ที่เกี่ยวข้อง 

5.  พัฒนาบุคลากรให้มีความช านาญเฉพาะทางเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
     ของโลก 
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บทบำทและหน้ำที่วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ 
ในการด าเนินงานฟาร์มวิทยาลัยที่ผ่านมา  ได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุข้อขัดข้องในการท างาน ให้มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ฟาร์มเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา และของบุคคลทั่วไป  มีรายได้จนกระทั่งสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในส่วนที่คาดหวัง  ซึ่งวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับหน้าที่ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

ตามโครงสร้างการบรหิารสถานศึกษา  ตามระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  ว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552  โดยก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา  หมวด 1  หน้าที่และการบริหารงาน
ของสถานศึกษา  ข้อ 7  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อ 7  สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา  ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  ตามนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ให้สถานศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สถานประกอบการ
และการประกอบอาชีพอิสระ  เพ่ือการด ารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคมท้องถิ่น  วัฒนธรรมเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง  ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

(2)  จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้งในด้านการจัดการ วิชาการ  การใช้
บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน 

(3)  จัดการศึกษาในการระดมทรัพยากรด้านการเงิน  ทรัพย์สิน  และบุคลากรทั้งจากรัฐ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์การวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน ๆ รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  และการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา(4)  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม  มี
ความสามารถในการคิด  เรียนรู้  วางแผนและพัฒนาตนเอง 

(5)  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
(6)  วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(7)  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(8)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ  การรับงานการค้าและการรับจัดท า  รับบริการ  รับจ้างผลิตเพื่อ

จ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

1.  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช  2556 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาเกษตรกรรม                          

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  ให้สอดคล้องกับ                                                             
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551  และความเจริญก้าวหนา้
ทางเทคโนโลยี  เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวชิาชพี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้   
โดยที่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักกำรของหลักสูตร 
1.  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า/ด้านวิชาชีพที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และประชาคมอาเซียน  เพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และประกอบอาชีพได้ 

2.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านการปฏิบัติจริง  
สามารถเลือกวิธีการเขียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน  
สะสมผลการเรียนเทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

3.  เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน4.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  และ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จุดหมำยของหลักสูตร 
1.  เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถน า

ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เลือกวิถีการด ารงชีวิต          
การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน  สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน  ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

2.  เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบ
อาชีพ  สามารถสร้างอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าเสมอ 

3.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน  
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

4.  เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน  การอยู่ร่วมกัน การต่อต้าน ความรุนแรง 
และสารเสพติด  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.  เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 
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6.  เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของประเทศ             
และโลกมีความรักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ    ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กำรเรียนกำรสอน 
1.  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียน             

ที่ก าหนด  และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้  สามารถเทียบโอนผลการเรียน และ              
ขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 

2.  การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน ในขอบเขตส าคัญและ
บริบทต่าง ๆ  ที่สัมพันธ์กัน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า  สามารถใช้ความรู้  และทักษะไปสู่บริบทใหม่  
สามารถให้ค าแนะน าแก้ปัญหาเฉพาะด้าน  และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีส่วนร่วมในคณะท างาน  หรือมี
การประสานงานกลุ่ม  รวมทั้งมีคุณธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน2.  
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ  พุทธศักรำช  2562   

หลักกำรของหลักสูตร 
1.  เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้าน

วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  เป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับฝีมือ ให้มีสมรรถนะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพ
ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ   

2.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการ
ปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน  สะสมผลการเรียน  เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ  สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

3.  เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชนและท้องถิ่น             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ  โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จุดหมำยของหลักสูตร 
1.  เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ  

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเลือกวิถีการด ารงชีวิตและการ 
ประกอบอาชีพได้ย่างเหมาะสมกับตน  สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2.  เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        
และการประกอบอาชีพ  มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ทักษะการคิด  วิเคราะห์และการแก้ปัญหา  ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย  ตลอดจนทักษะ
การจัดการ  สามารถสร้างอาชีพและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน  
รักหน่วยงาน  สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

4.  เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม  ทั้งในการท างาน  การอยู่ร่วมกัน  
การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี5.  เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยใน
ตนเอง  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพ 

6.  เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของประเทศ
และโลก  มีความรักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ด ารงรักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กำรเรียนกำรสอน 
1.  การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียน             

ที่ก าหนด  และน าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้  สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน 
และขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ 

2.  การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง  สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
รูปแบบ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ  วิธีการและการด าเนินงานมีทักษะการปฏิบัติงาน
ตามแบบแผนในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ   ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า  ให้ค าแนะน าพ้ืนฐาน
ที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ  วางแผนและแก้ปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง  สามารถประยุกต์      
ใช้ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน
ในบริบทใหม่  รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน 

3.  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  พุทธศักรำช  2557 
หลักกำรของหลักสูตร 
1.  เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิค 

ให้มีสมรรถนะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตาม   
ความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  ทั้งในระดับชุมชน  ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ 

2.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เน้นสมรรถนะ               
ด้วยการปฏิบัติจริง  สามารถเลอืกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน  สะสมผลการเรียน  เทียบความรู้และประสบการณ์จาก  แหล่งวิทยาการ  
สถานประกอบการ  และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
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3.  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ           มีความรู้เต็ม
ภูมิ  ปฏิบัติได้จริง  มีความเป็นผู้น า  และสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี 

4.  เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

จุดหมำยของหลักสูตร 
1.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวิทยำลัย 
ในการบริหารงานวิทยาลยั  ใช้โครงสร้างตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการ

บริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552  ตามหมวด 1  หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา   โดยก าหนดว่า  สถานศึกษา
มีหน้าที่จัดการศึกษา  ฝึกอบรม  และส่งเสริมการประกอบอาชพีของประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา  ออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้  1. ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร  2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  4. ฝ่ายวิชาการ  ซ่ึงแต่ละฝ่ายมี
งานต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบดังนี้ 

1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  แบ่งงานออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
(1)  งานบริหารงานทั่วไป 
(2)  งานบุคลากร 
(3)  งานการเงิน 
(4)  งานการบัญชี 
(5)  งานพัสดุ 
(6)  งานอาคารสถานที่ 
(7)  งานทะเบียน 
(8)  งานประชาสัมพันธ์ 

2.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  แบ่งงานออกเป็นงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
(1)  งานวางแผนและงบประมาณ 
(2)  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
(3)  งานความร่วมมือ 
(4)  งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
(5)  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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(6)  งานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 
(7)  งานฟาร์มและโรงงาน  (เฉพาะสถานศึกษาที่เปิดท าการสอน) 

3.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
(1)  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
(2)  งานครูที่ปรึกษา 
(3)  งานปกครอง 
(4)  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
(5)  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
(6)  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

4.  ฝ่ายวิชาการ 
(1)  แผนกวิชา 
(2)  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
(3)  งานวัดผลและประเมินผล 
(4)  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
(5)  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(6)  งานสื่อการเรียนการสอน 
งานต่าง ๆ  ล้วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัยทั้งสิ้น   แต่มีงานที่

เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาทั้งด้านวิชาการ  จนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ  จนสามารถประกอบอาชีพอิสระ  หรือ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยตรง  ได้แก่  งานของแผนกวิชา  และงานฟาร์มและโรงงาน  ซึ่งแต่ละงานมีหน้าที่ที่
ถูกก าหนดไว้ดังนี้   

แผนกวิชำ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดท าแผนการจัดการเรียนการอสน  ตารางเรียน  ตารางสอน  บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม

และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 
(2)  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  ก ากับ  ติดตามการจัดการเยนการสอน  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

การฝึกงาน  การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

(3)  วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

(4)  จัดหาดูแลรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องจักร  เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็น
ปกติ  และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

(5)  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์   การใช้อุปกรณ์
การเรียนการสอน  การเขียนต ารา  เอกสาร  และใบช่วยสอนต่าง ๆ  

(6)  ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการฝึก  โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  คู่มือครู  ใบงาน  
ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน  โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 
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(7)  ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
(8)  ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงาน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ 
(9)  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

และเสนอความดีความของบุคลากรในแผนกวิชา 
(10)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(11)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
(12)  ดูแล  บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(13)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
งำนฟำร์มและโรงงำน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1)  ประสานกับแผนก  และงานต่าง ๆ  ในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการวางแผน  

การผลิต  และจ าหน่ายหรือบริการ  เพ่ือจัดท าโครงการในเชิงธุรกิจ  และพัฒนางานนั้น  ให้เข้าสู่มาตรฐาน  เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

(2)  ร่วมกับงานพัสดุ  ในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ได้วัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และสิ่งต่าง ๆ  
ตามความต้องการในการด าเนินงานในเชิงธุรกิจ 

(3)  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  ในการด าเนินงานการผลิตและจ าหน่าย หรือบริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(4)  จัดท าแผนการใช้แรงงาน  ก าหนดภารกิจ หน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

(5)  ตรวจสอบและวางแผนการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

(6)  จัดท าทะเบียนประวัติ  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  การใช้งาน  การบ ารุงรักษาที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

(7)  ควบคุมดูแลฟาร์มและอาคารสถานที่  ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  สะอาด  
และปลอดภัย  

(8)  เผยแพร่ความรู้  และวิทยาการต่าง ๆ  จากการด าเนินงานแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

(9)  วางแผนและจัดระบบในการรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร  ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจทั่วไป          
เข้าฝึกงานหรือศึกษาดูงาน 

(10)  จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของฟาร์มหรือโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  และ
จัดท ารายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

(11)  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ  รายรับ-รายจ่ายในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย หรือบริการ           
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง  แก้ไขพัฒนางานฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น 

(12)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
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 (13)  ดูแล  บ ารุง  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
(14)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตามโครงสร้างการบริหารงานได้ก าหนดหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้ดังนี้  ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรใน
สถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแล  
เกี่ยวกับการบริหาร งานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติดังนี้คือ 

(1)  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริการกิจการของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

(2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา 

(3)  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนา             
สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผลประเมินผล 

(4)  ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ   
นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

(5)  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
(6)  บริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 
(7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ   
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

(8)  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา         
ในสถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9)  ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(10)  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

(11)  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
(12)  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(13)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญา          

ในราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอ านาจ 
(14)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิบริหำรสถำนศึกษำ 
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สภำพปัจจุบันของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตร การฝึกอบรมวชิาชีพระยะสัน้
ส าหรับเกษตรกร  เยาวชน  และผู้สนใจทัว่ไป  นอกเหนือจากภารกิจการเรยีน การสอน การฝึกอบรมวิชาชีพแก่เกษตรกร
และผู้สนใจแล้ว  วิทยาลัยยังได้ด าเนินงานฟาร์ม และจัดท างานบริการอีกด้วย  โดยคาดหวังว่างานฟาร์มหรืองานบริการ
ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา  ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  ทักษะวิชาชีพเกษตรและการบริการ  ใช้
เป็นสถานที่ฝึกอบรมการปฏิบัติวิชาชีพของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มาขอใช้บริการหรือ
ศึกษาดูงาน และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  ท าให้วิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานฟาร์มและบริการ  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  ในปัจจุบันปีการศึกษา 2562  วิทยาลัย มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม  ดังนี้  

1.  ครูและบุคลากร         19       คน  
2.  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว              20      คน 
3.  นักเรียน นักศึกษา    

3.1  ระดับชั้น ปวช.        126      คน  
3.2  ระดับชั้น ปวส.        102      คน 
   รวม        228      คน  

4.  เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรม    1,338      คน 
 
สภำพปัญหำงำนฟำร์มของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเกษตรกร 
และผู้สนใจทั่วไป  จากการด าเนินการงานฟาร์มของวิทยาลัยพบปัญหาที่พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.  ปัญหาทางด้านบุคลากร 
1.1  บุคลากรท าหน้าที่สอนและก ากับงานฟาร์ม  ต้องท างานอ่ืนๆเพ่ิมอีกตามโครงสร้างการบริหารงาน  
1.2  บุคลากรเกษียณไปเป็นจ านวนมากและไม่ได้อัตราทดแทน 
1.3  บุคลากรเจา้หน้าที่ที่ปฏิบตัิงานในฟาร์มมีอายุมาก 

2.  ปัญหาทางด้านการเงินและการจัดท างบประมาณ 
      2.1 สภาพการหมุนเวียนของเงินสดไม่ดีพอ  เนื่องจากฟาร์มไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีรายได้เท่าใด  

และจะมีเงินจากการจ าหน่ายผลผลิตเท่าใด  เป็นจ านวนเท่าใด ในช่วงเวลาใด 
2.2 ระบบบันทึกงานฟาร์ม  เพ่ือใช้คาดคะเนการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตยังไม่ชัดเจนในบางฟาร์ม 

3.  ปัญหาด้านวัสดุ-อุปกรณ์  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์  และอาคารสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช 
3.1 วัสดุ-อุปกรณ์ในการท าฟาร์มวิทยาลัยไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  เพราะบางครั้งใช้เพียง 1-2 ครั้ง

ต่อปี  ตามรายวิชาที่สอน  และไม่ได้ถูกน ามาใช้ในทุกภาคเรียน   
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3.2  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์  โรงเรือนด้านการปลูกพืช  และอาคารสนับสนุนการผลิตภายในฟาร์ม  มีการน ามาใช้ใน
บางช่วงเวลาของการเรียน  และฝึกปฏิบัติ   
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำงำนฟำร์ม 

1.  เพื่อหาวิธีจัดสรรงบประมาณส าหรับงานฟาร์มและหารายได้เข้าวิทยาลัย 
2.  เพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การฝึกทักษะวิชาชีพ และฝึกอบรม 
3.  เพื่อให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4.  เพ่ือจัดหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และภูมิปัญหาท้องถิ่นมาส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานฟาร์มให้มีองค์ความรู้จาก

สถานประกอบการหรือวิทยากรจากภายนอก 
ขอบเขตของกำรพัฒนำงำนฟำร์ม 

ในการพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  มุ่งเน้นที่จะพัฒนางานฟาร์มที่มีอยู่แล้ว และ
ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ  เครือ่งจักร  โรงเรือนที่สนับสนุนการท าฟาร์มโรงเรือนเลีย้งสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ดี  โดยจะพัฒนา
ให้ฟาร์มวิทยาลัยมีก าไรจากการด าเนินงานเป็นสถานที่เหมาะแก่การจัด การเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสม หรือตัวอย่าง
จริงในรายวิชาที่เก่ียวข้องที่ท าการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และการฝึกอบรมเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานแสวงหาความรู้จากสถานประกอบการหรือ
บุคคลภายนอก 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  วิทยาลัยมีรายได้จากการด าเนินงานฟาร์ม 
2.   วิทยาลัยมีฟาร์มเป็นที่ฝีกปฏิบัติทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพให้กับ

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
3 .ทรัพยากรในการด าเนินงานฟาร์มได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มที่ 
4. วิทยาลัยมีเครือข่ายในการจัดการองค์ความรู้จากสถานประกอบการและบุคลภายนอก มาสนับสนุน

ส่งเสริมการท าฟาร์มวิทยาลัย 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

งานฟาร์ม  หมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดทั้งมวล  ที่จัดท าให้ฟาร์มด าเนินกิจกรรมต่อไปได้   ไม่ว่ากิจกรรมนั้น
จะต้องท าภายในฟาร์ม  หรืองานที่ต้องท าภายนอกฟาร์ม  และการด าเนินงานหรือกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากคณะบุคคล
หรือบุคคลที่เข้ามาเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 

การพัฒนางานฟาร์ม  หมายถึง  กระบวนการบริหารจัดการ  ทีม่ีแบบแผน  โดยมีการวางแผน  การด าเนินการ  
การประเมินผล  การวิเคราะห์  และการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

ครู  หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  ที่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

นักศึกษา  หมายถึง  ผู้เรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ที่เรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ผู้จัดการฟาร์ม  หมายถึง  ครูหรือผู้ที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมของฟาร์มนั้น ๆ  
รายได้  หมายถึง  รายได้ที่เป็นตัวเงิน  และไม่เป็นตัวเงิน 



14 
 

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำงำนฟำร์ม 
ฟาร์มในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นที่ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนได้มีโอกาส       

ลงมือท าซ้ า ๆ หลายครั้ง เพ่ือให้เกิดความช านาญในเรื่องที่มีความสนใจเป็นพิเศษ และยังเป็นสื่อ      
การเรียนที่ดีที่สุด การมีฟาร์มที่ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงไม่เป็นภาระงบประมาณ        
ของวิทยาลัยและท าให้เกิดรายได้กลับคืนมาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2552 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนและงบประมาณ  แผนกวิชา 

งานครูที่ปรึกษา งานบุคลากร งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 

งานปกครอง งานการเงิน  งานความร่วมมือ 
งานวัดผลและประเมินผล 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานการบัญชี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม         
และสิ่งประดิษฐ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด 

งานพัสดุ 

 งานฟาร์มและโรงงาน 
(เฉพาะสถานศึกษาท่ีเปดิท าการสอน) 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานอาคารสถานที่ 
 งานประกันคุณภาพ             
และมาตรฐานการศึกษา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

งานทะเบียน  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 
และประกอบธุรกิจ 

 งานสื่อการเรียนการสอน 

งานประชาสัมพันธ์ 



 


