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ข้อมูลทั่วไป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
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ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ แรกก่อตั้งมีฐานะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมร้อยเอ็ด สัง กัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 โดยมีนายไพทูรย์ นนทลี ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และยกฐานะเป็น
วิท ยาลัย เกษตรกรรมร้ อยเอ็ ด เมื่ อปี พ.ศ. 2524 ต่ อ มาได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง เป็ น วิท ยาลัย ชุ ม ชนสาเกตุ น คร
ในวิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2537 และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นวิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด ในปี 2539 และในปัจจุบันสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ เลขที่ 235 หมู่ 4 ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด อยู่ระหว่าง กิโลเมตรที่ 128 - 129 ถนนแจ้ง สนิท เส้นทางร้อยเอ็ด – อุบลราชธานี อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวอาเภอธวัชบุรี 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 520 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 773 ไร่
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วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี ร้ อยเอ็ ด ได้ ด าเนิ น การเปิ ด สอน ในปี 2522 จนถึง ปั จ จุ บัน ได้ จั ด
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ในการผลิตกาลังคนด้านช่ างฝีมือ กึ่งฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี
เน้นการมีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมมือกับชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม จัดการศึกษาตาม
พระราชด าริ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542
ซึ่งวิทยาลัยได้เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ในการเปิดสอนและฝึกอบรม วิทยาลัยได้ทาการเปิดสอนและฝึกอบรม หลากหลายสาขาวิชาตามความต้องการ
ของชุมชนและตลาดแรงงาน ทั้งประเภทวิชาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม ช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ
ปัจ จุบั นวิ ทยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีร้ อยเอ็ ด ได้เ ปิด สอนใน 7 แผนกวิ ช า ได้ แก่ แผนกวิช าพื ชศาสตร์
สั ต วศาสตร์ อุ ต สาหกรรมเกษตร ประมง บริ ห ารธุ ร กิ จ ช่ า งอุ ต สาหกรรมและสามั ญ สั ม พั น ธ์
ในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด การศึ ก ษาตามโครงการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ ชี วิ ต
เปิ ดโอกาสให้บุ ตรหลานของเกษตรกรที่ย ากจน ได้ ศึก ษาต่ อ โดยยกเว้ นค่ าเล่า เรีย นตลอดหลั กสู ตร 3 ปี
พร้อมจัดสถานที่พักอาศัย มีทุนอุดหนุนให้ทาโครงการเกษตรคนละ 5,000 บาท/ปี นอกจากนี้ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยได้จัดทาโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาพื ชศาสตร์ ร่ วมกั บ ARAVA INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING
( AICAT ) ประเทศอิสราเอล
สภาพทั่วไปของวิทยาลัยฯ ได้จัดทา Master Farm Plan จัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบจานวนหนึ่ง กระจายตามพื้นที่เป็นสัดส่วน ตามสาขาวิชา บริเวณระหว่างอาคาร มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น
สวยงาม มีเก้ าอี้สนามนั่งพักผ่อนอย่างพอเพียง บ้านพักอาศัย ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร จัดเป็น
สัดส่วนและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน สภาพพื้นที่ทั่วไปจัดเป็นแปลงพืช ไม้ผล ไม้ดอก พืชผัก
โรงเรือนสัตว์ คอกสัตว์ เป็นต้น จัดระบบชลประทานเพื่อการเกษตรทั้ง การกักเก็บน้า และการระบายน้ า
เพื่อปูองกันน้าท่วม ลักษณะดินเป็นดินปนทราย (ดินชุดสันปุาตอง : Sp Series ) การจัดการฟาร์ม เป็นการ
จัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ เพื่อเน้นการบริหารจัดการที่เลี้ยงตนเองได้ เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นฟาร์มสาธิต
แก่เกษตรกรผู้สนใจ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติง านด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ของนักเรียนนักศึกษา
เป็น สถานที่ศึ กษา ดูง านแก่บุ ค คลทั่ วไป และบริ หารด้านวิชาการ รวมทั้ง มีแปลงขยายพันธุ์ มั นส าปะหลั ง
สาหรับบริการเกษตรกร และมีโครงการ Food Bank
เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่า
วิทยาลัยได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบัน พัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เพื่อประกอบอาชีพ หรือช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชนได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิย มที่
ถูกต้องดีงาม ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา วิทยาลัย ฯ มีส่วนรับใช้สังคมในหลาย ๆ ด้าน ร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาสถาบันและชุมชน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพซึ่งส่งผลให้วิทยาลัย ได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชน ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา
1,401 คน และยังได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานอื่น ชุมชนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งวิทยาลัย ฯ ได้มุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติภารกิจ ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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อัตลักษณ์ของนักศึกษา (student Characteristics)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม Excellent Skills and Great Moral
ความหมายของอัตลักษณ์
ทักษะเยี่ยม หมายถึง ความชานาญที่ผู้เรียนสามารถสร้างได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง เป็นผู้มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย (R -CAT Identity)
ภูมิทัศน์เด่น เน้นการมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
(Excellent Landscape Management, Emphasize Participation Various Kinds
of Learning Resource)
ความหมายของเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ภูมิทัศน์เด่น
หมายถึง เป็นสถานศึกษาที่มีอาณาบริเวณร่มรื่น สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบ
เน้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริมให้สมาชิกและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ หมายถึง เป็นสถานรวบรวมแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขา
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่สากล บริการชุมชนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
To Develop Professional Skills Excellently To Go towards Internationalization
To Serve Community Excellently To Nurture Moral Beliefs
To Adopt the Sufficiency Economy Philosophy
ปรัชญา ( Philosophy )
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม

นาชุมชน

พันธกิจ MISSION
1. ผลิต เพิ่มและพัฒนากาลังคนทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
2. ให้บริการและวิชาชีพสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการพัฒนา
นวัตกรรมให้ก้าวหน้า
5. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษา
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ทาเนียบผูอ้ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
1.นายไพฑูรย์ นนทรี

ตั้งแต่ 20 เมษายน 2520 – 30 กันยายน 2530

2.นายวิทยา ขันธวิชัย

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2530 – 30 เมษายน 2531

3.นายประยูร นาคาพันธุ์

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2531 – 5 ตุลาคม 2535

4.นายนิยม จิตรแก้ว

ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2535 – 31 พฤษภาคม 2537

5.นายธรรมนอง สุวพานิช

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2537 – 25 พฤศจิกายน 2539

6.นายเกรียงศักดิ์ ศิลป์ประสิทธิ์

ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2539 – 27 มกราคม 2545

7.นายประยูร โพธ์งาม

ตั้งแต่ 28 มกราคม 2545 – 2547

8.นายสมศักดิ์ ชื่นใจ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - 2551

9.นายสมศักดิ์ ปาละจูม

ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2554

10.นายบุญช่วย ศรีเกษ

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

11.นายชาติชาย เกตุพรหม

ตั้งแต่ มกราคม 2556 – ปัจจุบัน
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ทาเนียบผูบ้ ริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นายชาติชาย เกตุพรหม
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

นายสนั่น ดาดวง
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสุเทพ สระจันทร์
รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายไตรรงค์ คลังบุญครอง

นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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