ข้อมูลสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2553
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คํานํา
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
รักษาและจัดทําข้อมูล เพื่อบริการและเผยแพร่สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบ
อาชีพ เอกสารข้อมูลสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ฉบับนี้ เป็นสารสนเทศข้อมูล 8 ด้าน ของวิทยาลัยฯ คือ
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยฯ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลทางสังคม ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นําข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ไปใช้ต่อไป
ผู้จัดทํา
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1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสรุ าษฎร์ธานี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2514 ในนามโรงเรียน
เกษตรกรรมสุราษฏร์ธานี เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกปิ พ.ศ.2515 จํานวน 70 คน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุราษฎร์ธานี สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่
4 มกราคม 2520 เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2520 จํานวน 30 คน และโครงการฝึกอบรม
วิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้านหนึ่งด้วย
วันที่ 12
กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัย
เกษตรกรรมสุ ร าษฎร์ ธ านี โดยมี ชื่ อ ว่ า วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนพนม เปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ

พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2533) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2539 ได้ จั ด การศึ ก ษาในโครงการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเกษตรเพื่ อ ชี วิ ต ในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เกษตรและเทคโนโลยี) โดยเปิดโอกาสแก่บุตรหลานเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม โดยมีนโยบายว่า เรียนฟรี อยู่ประจํา ทําโครงการ โดยการจัดการเรียนการสอนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน มี
บ้านพักให้นักเรียนอยู่ประจําโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีอาหารรับประทานครบ 3 มื้อ มีเงินอุดหนุนให้นักเรียน
ทําโครงการอีกคนละ 5,000 บาท และวันที่ 26 กันยายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยฯ เป็นวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2540 มติ คณะรัฐมนตรีให้งดบทบาทวิท ยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีทุกแห่ง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ถือได้ว่าการอาชีวศึกษาของประเทศไทยได้ก้าวสู่กระบวนการปฏิรูปอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ในการผลิตและพัฒนากําลังคนสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการของประเทศ
ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2546) ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม สาขาวิ ช าพณิ ช ยการ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และได้มีการ2
พัฒ นาทางด้ า นการศึ ก ษาให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ปฏิ บั ติ ง านสนองนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542
1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3 ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84250 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,107 ไร่ 2 งาน 30.6 ตารางวา ระยะทางห่างจาก
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 82 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 70 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 645 กิโลเมตร
โทรศัพท์วิทยาลัยฯ
0-7739-9079
โทรศัพท์ห้องผูอ้ ํานวยการ 0-7739-9263
และโทรสาร
0-7739-9264
1.3 ทําเนียบผูบ้ ริหาร
นายขอม ถึงแก้ว
นายเลิศชัย สุวรรณกูล

ครูใหญ่
รักษาการครูใหญ่

25 มี.ค. 2514 – 30 มิ.ย. 2517
1 ก.ค. 2517 – 27 ธ.ค. 2517

นายสมหวัง รัตนราช
นายเฉลิมพล พยัตเทพินทร์
นายแสง สุริยะ
นายเฉลิมพล พยัตเทพินทร์
นายอาคม เพ็งหนู
นายธรรมนูญ บุญทอง
นายนิคม วิชัยดิษฐ์
นายวิโรจน์ จุลถาวร
นายสมศักดิ์ เจริญวัย
ดร.สมพงศ์ ค่ายคํา
นายบุญฤทธิ์ ส่งศรี

อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อํานวยการ
รก.ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ

28 ธ.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2519
1 ต.ค. 2519 – 30 ก.ย. 2520
1 ก.ค. 2520 – 30 ก.ย. 2520
1 ต.ค. 2520 – 18 มี.ค. 2522
19 มี.ค. 2522 – 4 พ.ย. 2530
5 พ.ย. 2530 – 6 ม.ค. 2537
7 ม.ค. 2537 – 5 ม.ค. 2541
6 ม.ค. 2541 – 24 ต.ค. 2543
25 ต.ค. 2543 – 6 มี.ค. 2546
7 มี.ค. 2546 – 31 มีค. 2550
11 พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1.4.1 ปรัชญา
ผู้เรียนเป็นผู้สําคัญแห่งการเรียนรู้
1.4.2 วิสัยทัศน์
เป็นวิทยาลัยชั้นนํา จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
1.4.3 พันธกิจ
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1) จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
4) พัฒนาระบบฟาร์ม ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร บุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ผู้อํานวยการวิทยาลัย
กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

-งานบริหารงานทั่วไป
-งานบุคลากร
-งานการเงิน
-งานการบัญชี
-งานพัสดุ
-งานอาคารสถานที่
-งานทะเบียน
-งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

-งานวางแผน/งบประมาณ
-งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-งานความร่วมมือ
-งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์

-งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
-งานส่งเสริมผลิตผล การ
ค้าและประกอบธุรกิจ

-งานฟาร์มและโรงงาน

ฝ่ายวิชาการ

-งานวัดผลและประเมินผล
-งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน
-งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
-งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด
-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
-แผนกวิชาพืชศาสตร์
-แผนกวิชาสัตวศาสตร์
-แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
-แผนกวิชาช่างกลเกษตร
-แผนกวิชาประมง
-แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

-งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
-งานครูที่ปรึกษา
-งานปกครอง
-งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
-งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
-งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน
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2. ข้อมูลบุคลากร
2.1 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
ตําแหน่ง

ชาย

จํานวน
หญิง

รวม

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รวม
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูจ้างสอน
รวมทั้งหมด

3

-

3

2
7
3
5
1
2
20
22
1
46

4
3
2
5
1
15
3
1
3
1
3
26

6
10
3
7
1
7
1
35
3
1
25
2
3
72

2.2 ครูและบุคลากรแบ่งตามแผนกวิชา วุฒิการศึกษา และหน้าทีพ่ ิเศษ
ที่

ชื่อ - สกุล

ผู้บริหาร
1 นายบุญฤทธิ์ ส่งศรี
2 นายเอกชัย แสงมณี
3 นายเสาร์ห้า ภูล่ า
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1 นายจรัญ การกรณ์
2 นางเพ็ญศรี นกวิเชียร
3 นางยุพิน ยี่สุ่น

วุฒิการศึกษา

หน้าที่พิเศษ

วท.บ. ศึกษาศาสตร์เกษตร
คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา
วท.บ. สัตวศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. ประมง
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ผู้อํานวยการ

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.บ. ชีววิทยา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ทําหน้าทีร่ องผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

5
ที่
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นางวรัญญา ปรานสุข
นายธํารง มีมาก
นางสุภาพันธ์ ชัยประภา
นางธัญญา จารุศักดาเดช
น.ส.พิไลวรรณ ธารายศ
แผนกวิชาพืชศาสตร์
1 นายขจรศักดิ์ นาคพังกาญจน์
2 นายวิกร ปล้องอ่อน
3 นางอํานวย อนุรักษ์
4 นางราศี การกรณ์

5 นายสุธรรม เกือ้ มี
6 นายภาณุพงศ์ ศรีรัตนาภรณ์
7 นายศุภชัย สถาพร
8 นางปณัสย์ ดวงจันทร์
9 นายทีปกร เกิดกล้า
10 นายธนวัฒน์ บุญทรง
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
1 นายสมชาย จิระเดชะ
2 นายนิตินันต์ ปรานสุข
3 นายโอภาส กุศลชู
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
1 นายกิตติศกั ดิ์ พรหมวิเศษ
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. การสอนสังคมศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา
คบ. คณิตศาสตร์
ศศ.บ. ภาษาไทย
วท.บ. เคมี

หน้าที่พิเศษ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าทีง่ านวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
ทษ.บ. พืชสวนประดับ
วท.บ. พืชศาสตร์ (พืชสวน)

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

วท.บ. เกษตรศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
วท.ม. คุรุศาสตร์เกษตร
วท.บ. สัตวบาล

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ทําหน้าทีร่ องผู้อํานวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
หัวหน้างานความร่วมมือ

วท.บ. เกษตรศึกษา (กลวิธาน)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

เจ้าหน้าทีง่ านโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชไร่นา) หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
วท.ม. เกษตรศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์
(เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
วท.บ. พืชศาสตร์
หัวหน้างานพัสดุ
วท.บ. พืชศาสตร์
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
เจ้าหน้าทีง่ านฟาร์มและโรงงาน
วท.ม. พืชสวน
คอ.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร
คบ. เกษตรศาสตร์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
วท.บ. พืชศาสตร์
เจ้าหน้าทีง่ านอาชีวศึการะบบทวิภาคี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

1 นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง
2 นายอํานาจ เดชพรหม
3 นางศิรวิ รรณ กุศลชู
4 นายพิทยา บุญประเศรษฐผล
ที่
ชื่อ - สกุล
5 น.ส.กันย์ชิสา มีนุ่น

6 นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์

7 นายวัชรินทร์ ศักดา
8 น.ส.วราภรณ์ วัยยาวัตน์

บธ.บ. การเงินการธนาคาร
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
บธ.บ. วิทยาการจัดการ
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร
หัวหน้างานบุคลากร
ครูที่ปรึกษา อกท.

วุฒิการศึกษา
วท.บ. เกษตรศึกษา
(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทษ.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร
รบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.บ. การบริหารธุรกิจ

หน้าที่พิเศษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บธ.บ. การบริหารธุรกิจ
วท.บ. พืชศาสตร์

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คอ.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทษ.บ. ประมงน้าํ จืด

หัวหน้าแผนกวิชาประมง
หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหา
งาน
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

3 นางฉวีวรรณ แก้วสวี

ทษ.บ. ประมงน้าํ จืด

4 นางลักษณ์ อินทร์นุ่น
5 นายบุญยิน อินทร์นุ่น
6 น.ส.อมรศรี ศรีอินทร์

ทษ.บ. ประมงน้าํ จืด
ทษ.บ. ประมงน้าํ จืด
ปทส. การประมง
ศศ.ม. การวิจัยและประเมิน
วท.บ. วาริชศาสตร์
ศษ.ม การบริหารการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

เจ้าหน้าทีง่ านสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
เจ้าหน้าทีง่ านวิทยบริการและห้องสมุด

9 น.ส.เตือนใจ จําปี
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1 นางประกายดาว สถาพร
แผนกวิชาประมง
1 นายบุญธรรม ลั่นซ้าย
2 นางนิตยา เกตุแก้ว

7 นางศุภลักษณ์ ชูเพชร
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1 นางพรพิศ ฤทธิกุล
2 นางบุญจริยพร แสงเดช
3 นางดวงใจ ทองปรุง

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานบัญชี

7

3. ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินคงเหลือยกมาปี งปม. 2552
2. งบที่ได้รับปี งปม. 2553

รวม
เงินบํารุงการศึกษา
1. เงินคงเหลือยกมาปี งปม. 2552
2. รายได้จากค่าลงทะเบียนเรียน
3. รายได้จากผลผลิตงานฟาร์ม
4. ค่าสมัครลูกจ้างชั่วคราว
5. ค่าใช้สถานที่
รวม

จํานวนเงิน

รายจ่าย

จํานวน

578,000.78 1. ค่าจ้างชั่วคราว
2,148,350.00 2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
6. เงินอุดหนุนเกษตรเพือ่ ชีวิต
2,726,350.78
รวม

518,369.17
651,913.30
764,183.55
214,543.85
34,059.00
497,500.00
2,680,568.87

1,945,811.04
530,450.00
1,324,924.96
440.00
84,300.00

5,700.00
361,046.44
1,042,194.61
101,320.00
108,000.00
5,035.00
1,623,296.05

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
5. ค่าครุภัณฑ์
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3,885.926.00
รวม
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4. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553)
สาขาวิชา/สาขางาน
ระดับ ปวช.
เกษตรศาสตร์/เกษตรทัว่ ไป
เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์/การประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ระดับ ปวส.
เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์/พืชสวน

ปีที่ 1

จํานวน
ปีที่ 2

ปีที่ 3

10
12
12
16
19

9
11
6
14
24

2
9
6
12
5
22

21
32
24
42
5
65

43
-

40
8

-

83
8

รวม

สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

9
5
1
รวม

6
6
10

1

15
11
11
317
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5. ข้อมูลหลักสูตรและการเรียน
5.1 มีการแบ่งแผนกวิชา ออกเป็น 7 แผนกวิชา คือ
5.1.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5.1.2 แผนกวิชาพืชศาสตร์
5.1.3 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
5.1.4 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
5.1.5 แผนกวิชาช่างกลเกษตร
5.1.6 แผนกวิชาประมง
5.1.7 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5.2 ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ.2546)

5.2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด 4 สาขางาน คือ
5.2.1.1 สาขางานเกษตรทั่วไป
5.2.1.2 สาขางานพืชศาสตร์
5.2.1.3 สาขางานสัตวศาสตร์
5.2.1.4 สาขางานการประมง
5.2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5.3 สาขาวิชา/สาขางานทีเ่ ปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
5.3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
5.3.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์
5.3.1.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
5.3.1.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
5.3.2 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไป
5.3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางวิขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
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6. ข้อมูลครุภัณฑ์

1

วัน เดือน ปี
ที่ได้รับ
7 ก.ย. 2553

2

7 ก.ย. 2553

ที่

หมายเลขครุภัณฑ์
7440-001-0001
532-123
2805-001-0001

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer ASM1900
เครื่องสูบน้ํา Honda Gx 200

จํานวน

ราคา

1 ชุด

25,000

1 เครื่อง

9,000

3

9 ก.ย. 2553

4

9 ก.ย. 2553

532-001
7105-006-0001 โต๊ะทํางาน 7 ลิน้ ชัก
532-(001-006)
7125-002-001 ตู้ใส่เอกสาร
532-001
รวม

6 ตัว

66,000

1 ชุด

8,000

108,000
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7. ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภท
อาคารเรียน 1 (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
แผนกวิชาพืชศาสตร์
เรือนเพาะชํา
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารเรียน 2 (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
อาคารอํานวยการ
อาคารศูนย์วิทยบริการ
หอประชุม
อาคารอเนกประสงค์
บ้านพักนักศึกษา
บ้านพักครู
บ้านพักรับรอง
บ้านพักคนงาน
อาคารพลศึกษา
สหกรณ์ร้านค้า
โรงจอดรถยนต์
โรงจอดรถจักรยานยนต์
โรงอาหาร
โรงกรองน้ํา+โรงสูบน้ํา
ถังประปา
งานอาคารสถานที่
พัสดุกลาง
ห้องส้วม

จํานวน (หลัง)
2
6
6
9
4
3
1
1
1
1
1
1
45
52
3
22
1
1
2
1
1
4
1
1
1
4
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8. ข้อมูลทางสังคม

อําเภอพนม เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คําขวัญประจําอําเภอ
"บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก"
ด้วยเป็นแหล่งกําเนิดบัวผุดและมีลักษณะเด่นทัง้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูเขาหินปูน
สลับซับซ้อนในเวลาเช้าหรือหลังฝนตก จะมีเมฆหมอกหนาทึบปกคลุม ดูเสมือนเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ลักษณะ
ที่มองเห็นเด่นชัด ซึ่งหาดูได้ไม่งา่ ยนัก คือ ยอดเขาแหลมสูงเสียดฟ้า ปกคลุมด้วยหมอกขาวโพลน เรียกว่า เขา
เสียบหมอก
ที่ตั้งและอาณาเขต
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แผนทีจ่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี
อําเภอพนมตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 82
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบ้านตาขุน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอคีรีรัฐนิคมและอําเภอเคียนซา
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอพระแสง อําเภอปลายพระยา (จังหวัดกระบี่) อําเภอทับปุด และ
อําเภอเมืองพังงา (จังหวัดพังงา)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอกะปง อําเภอตะกั่วป่า และอําเภอคุระบุรี (จังหวัดพังงา)
ประวัติ
ตามประวัติความเป็นมานั้น คําว่า "พนม" เป็นภาษาเขมรซึ่งแปลว่า ภูเขาลําเนาไพร หรือชาวท้องถิ่น
เรียกว่า "ปากนม" หรือ "พะนม" เป็นคําบอกถึงความหมายของสถานที่แห่งนั้น ตามหลักฐานบางอย่าง
สันนิษฐานว่า มีภูเขาเป็นรูปนม บ้างก็ว่าพนมมือ แต่เดิมอําเภอพนมมีชื่อเรียกว่า อําเภอชะอุ่น เป็นอําเภอตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2433 ตัง้ อยู่ฝั่งขวาของคลองชะอุ่น การปกครองขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีหลวงปราบ
ประทุษราษฎร์เป็นนายอําเภอคนแรก ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเหตุที่ตงั้ เมืองนั้น เพราะบริเวณหัวแคว้นด้านนี้ชุก
ชุมไปด้วยอันธพาล ทางการจึงก่อตัง้ เป็นอําเภอเพื่อปราบอันธพาลนั่นเอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2441 ทางราชการ
ได้แบ่งการปกครองเป็นมณฑล จึงย้ายอําเภอชะอุ่นมาขึ้นกับมณฑลชุมพร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2453 อําเภอชะอุ่น
ได้ถูกลดฐานะเป็นกิ่งอําเภอชื่อว่า กิ่งอําเภอปากพนม โดยมีขุนพนมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ ผู้เป็น
หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอคนแรก ในที่สุดคําว่า "ปาก" ได้หายไปเหลือเพียงชื่อว่า กิ่งอําเภอพนม แล้วได้ยกฐานะ
เป็น อําเภอพนม อีกครัง้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2514
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์บางส่วน เนื่องจากตําบลคลองชะอุ่น เป็นที่ตงั้
ของ Maria Auxilium Christianorum หรือโบสถ์คริสต์แม่พระองค์อุปถัมภ์
ประชากร

อําเภอพนม มีประชากรประมาณ 32,875 คน แบ่งเป็น เพศชาย 16,802 คน เพศหญิง 16,073 คน มี
จํานวนครัวเรือน 8,052 ครอบครัว
การศึกษา
สถาบันการศึกษาหลักของอําเภอพนมนั้นประกอบไปด้วย โรงเรียนประถมศึกษาประจําอําเภอ 23
แห่ง โรงเรียนพนมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ภูมิศาสตร์
อําเภอพนมมีเนือ้ ที่ประมาณ 1,160 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 720,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นทีข่ องอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติคลองพนม
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ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของอําเภอพนมเป็นภูเขาสูง โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก มีมากกว่าร้อย
ละ 60 ของพื้นที่ทงั้ หมด มีที่ราบเชิงเขาเพียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นลอนลูกฟูก เป็นต้นกําเนิดของลําคลอง 2
สาย ที่สําคัญ คือ คลองศกและคลองพนม ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําพุมดวงและแม่น้ําตาปี
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศตอนเช้าของอําเภอพนมนั้นจะมีอากาศหนาวมีหมอกปกคลุมตลอดทัง้ ปีคล้าย
ลักษณะทางภาคเหนือของประเทศไทย จนกระทั่งหลัง 10.00 น. เป็นต้นไปอากาศจึงกลับสู่ภาวะปกติ ลักษณะ
ภูมิอากาศแบบนี้เองจึงได้รับสมญานามว่า "เขาเสียบหมอก" แต่ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะอากาศ
ร้อนและอบอุ่น มี 2 ฤดูคือ ฤดูรอ้ นและฤดูฝน ฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน
ส่วนในฤดูฝน อากาศจะเย็น มีฝนตกและมีหมอกหนาแน่น
สภาพเศรษฐกิจ
อําเภอพนม มีลกั ษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นอาชีพหลัก อาชีพค้าและรับจ้าง เป็น
อาชีพรอง
พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา มีพื้นที่ปลูก 161,566 ไร่ และปาล์มน้ํามัน มีพื้นที่ปลูก 32,000 ไร่
พืชเศรษฐกิจรอง คือ กาแฟ มีพื้นที่ปลูก 11,427 ไร่ และไม้ผล เช่น เงาะ ทะเรียน มังคุด ลองกอง
มีพื้นที่ปลูกไม้ผล 11,970 ไร่

การคมนาคม
การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีใช้เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า (ทางหลวงหมายเลข 401) โดย
มีรถประจําทาง คือ
จากสถานีรถไฟ อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี มีรถประจําทางสายพุนพิน-พนม
รถประจําทางสาย สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต
รถประจําทางสายสุราษฎร์ธานี-พังงา
รถตู้สาย สุราษฎร์ธานี-เขาสก
รถตู้สาย สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต
นอกจากนี้ท่านสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงอําเภอพนมได้โดยตรงซึ่งสามารถเดินทางโดย
รถทัวร์ประจําทางและสายการบินต่างๆ คือ
สายการบิน Thai Air Asia โดยลงที่สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อรถสาย พุนพิน-พนม
สายการบิน การบินไทย โดยลงที่สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อรถสาย พุนพิน-พนม
สายการบิน Bangkok Airways โดยลงที่สนามบินเอกชนนานาชาติสมุย ต่อรถตู้สาย
เกาะสมุย-สุราษฎร์ษนี-เขาสก
รถทัวร์ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยบริษัทภูเก็ตเซ็นทัลทัวร์
รถทัวร์กรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยบริษัทภูเก็ตท่องเทีย่ ว
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รถทัวร์กรุงเทพฯ-กระบี่ โดยบริษัทลิกไนต์ทัวร์
การคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวัดมีทางหลวงแผ่นดิน 3 เส้นทางคือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์ – ตะกั่วป่า)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 415 (อําเภอพนม – เขาต่อ)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4118 (อําเภอพนม– ทับปุด)
การปกครองส่วนภูมิภาค
อําเภอพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

แผนทีอ่ ําเภอพนมแบ่งตามตําบล
หมายเลข
1
2
3
4
5
6

ตําบล
ตําบลพนม (Phanom)
ตําบลต้นยวน (Ton Yuan)
ตําบลคลองศก (Khlong Sok)
ตําบลพลูเถื่อน (Phlu Thuean)
ตําบลพังกาญจน์ (Phang Kan)
ตําบลคลองชะอุ่น (Khlong Cha-un)

จํานวนหมู่บ้าน
13
12
8
5
5
13

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อําเภอพนมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตําบลพนม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลพังกาญจน์ทั้งตําบลและบางส่วนของตําบลพนม
เทศบาลตําบลคลองชะอุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองชะอุ่นทัง้ ตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลพนม ครอบคลุมพื้นที่ตําบลพนม (นอกเขตเทศบาลตําบลพนม)
องค์การบริหารส่วนตําบลต้นยวน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลต้นยวนทั้งตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองศก ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองศกทัง้ ตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลพลูเถือ่ น ครอบคลุมพื้นที่ตําบลพลูเถื่อนทัง้ ตําบล
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ที่ปรึกษา
นายบุญฤทธิ์ ส่งศรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นายเอกชัย แสงมณี
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเสาร์ห้า ภู่ลา
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายนิตินันต์ ปรานสุข
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางเพ็ญศรี นกวิเชียร
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวิชาการ

ผู้จัดทํา
นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์
นางลักษณ์ อินทรุ์นุ่น
นางศุภลักษณ์ ชูเพชร

