1.ข้อมูลจานวนครูปีการศึกษา 2559
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

จานวนนักศึกษาตามระดับที่เปิดสอน (คน)
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
ป.เอก
967 409

รวม
1,376

หมายเหตุ

2. ข้อมูลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรในสถานศึกษา 2559

รายชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

จานวนครู
จานวน
ครู
ครูขาด
ทั้งหมด
38
-

ครูเกิน
-

ครูสอนไม่
ครบชั้น
-

ครูสอนไม่ตรง
หมายเหตุ
สาขางาน
-

3. ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
จานวน
ครู
ทั้งหมด
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
38
รายชื่อสถานศึกษา

บุคลากรอื่นๆ
พัฒนาทักษะ
จานวน
ภาษาอังกฤษ(คน) บุคลากรอื่น
38

26

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ(คน)
-

หมายเหตุ

4. จานวนนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2559 จาแนกตามระดับที่เปิดสอน
ครู
รายชื่อสถานศึกษา
จานวน
หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สถานศึกษา
สอน
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
1
ประเภทวิชาอุสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคเรื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม

บุคลากรอื่นๆ
ชื่อสถานประกอบที่ร่วม หมายเหตุ
จัดการเรียนการสอน
1. บริษัท เบญจกรณ์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด
2. บริษัท ธนาสตีล เวิร์ค
จากัด
3. บริษัท ที ซี เอ็ม พรีซิชั่น
จากัด
4. บริษัท โปร ซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
จากัด
5. บริษัท คอมพิวเตอร์ดีไซน์
แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
6. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
ฟาวน์ดรี แมชชินเนรี่ จากัด
7. บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด
8. บริษัท ไอ.ดับบลิว.ที.
โมลด์ แอนด์ ดายส์ จากัด
9. บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์
(ประเทศไทย) จากัด
10. บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จากัด
11. บริษัท ไดโด
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
12. บริษัท มิตซูบิชิ อี
เล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปร
ดักส์ (ประเทศไทย) จากัด

13. บริษัท สยาม
คอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม
จากัด
14 บริษัท ฮอนด้า ออโตโม
บิล (ประเทศไทย)
15. บริษัท เอ็น เค เม็คคา
ทรอนิกส์ จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัดเป็งจิว
เกษตร
17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอเกษตรวิสัย
18. ที่ทาการไปรษณีย์ สาขา
เกษตรวิสัย
19. สหกรณ์การเกษตร
อาเภอเกษตรวิสัย
20. ร้านเที่ยงตรงวิทยุ
21. บริษัท ดีเทล เทค จากัด
22. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ สาขาเมืองบัว
23. บริษัท ยูไทยคาร์ตอนส์
จากัด
24. ร้านเซเว่น – อีเลฟเว่น
25. ร้านโอโตปริ้น
26. บริษัท ครีเอเจอร์ จากัด
27. ร้านตุลามิวสิค
28. ร้านโปรแอคทีฟ มิวสิค
29. อู่ลาการช่าง
30. โรงกลึงวิบูลย์เจริญยนต์
31. ร้านเด่นชัยยางยนต์
32. ร้าน ช. การช่าง
33. ร้านโชคดีการช่าง
34. ร้าน ณ เดช การช่าง

35. ห้างหุ้นส่วนจากัดปรีชา
พาณิชร้อยเอ็ด สาขาเกษตร
วิสัย
36. ร้านศรีภูมิอะไหล่มือ
สอง
37. ร้านช่างไฟไดนาโม
38. ร้านถนอมไดนาโมแอร์
39. ร้านธเนตรมอเตอร์
40. อู่ชูเกียรติการช่าง
41. อู่ช่างบอย
42. อู่ช่างญาเซอร์วิส
43. อู่ช่างอ่องบริการ
44. อู่เกษตรเซอร์วิส
45. ร้านออยแอร์ เซอร์วิส
46. โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
47. ธนาคารกรุงไทย สาขา
อาเภอเกษตรวิสัย
48. ธนาคารออมสิน สาขา
อาเภอเกษตรวิสัย
49. องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง
50. องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงครั่งใหญ่
51. องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงกลาง
52. องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีโคตร
53. องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแวง
54. องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อพันขัน
55. องค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองทุ่ง

56. องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านฝาง
57. บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด
จากัด
58. บริษัท ทีทีอาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
59. สถานตรวจสภาพสห
เกษตรเซอร์วิส
60. โรงแรมเพชรรัตน์ การ์
เด้น
61. โรงแรมตักสิลา
62. สถานีตารวจภูธรอาเภอ
เกษตรวิสัย
63. โรงเรียนการกุศลวัด
บ้านยางเครือ
64. โรงเรียนหนองผึ้งวิทยา
คาร
65. โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา
สรรค์
66. เทศบาลตาบลเมืองบัว
67. เทศบาลตาบลเกษตร
วิสัย

