ประวัตขิ องวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ในปี พ.ศ. 2472 เจ้าคุณสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสี มา มหาอามาตย์โทพระยาเพชรดา
(นายสะอาด ณ ป้ อมเพชร) ได้ปรารถนาตั้งโรงเรี ยนกสิ กรรมขึ้นตามอาเภอต่างๆ ในมณฑลนี้ และจัด
ให้เป็ นโรงเรี ยนกินอยูป่ ระจาเพื่อรับฝึ กเด็กนักเรี ยนที่สอบไล่ได้ช้ นั ประถมปี ที่ 3 เข้าเรี ยนและฝึ กหัด
ทาการอาชีพกสิ กรรม หลักสูตร 2 ปี คือชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (ประถม
บริ บูรณ์ชาย) เป็ นการฝึ กอบรมเด็กไทยให้มีนิสัยรักใคร่ อาชี พกสิ กรรม เพื่อให้มีความรู้ในวิชา กสิ
กรรมพอเป็ นทางช่วยทามาหากิน เพื่อจะได้ออกไปทามาหากินยังภูมิลาเนาเดิมของตนเอง จึงได้สั่ง
กาชับให้นายอาเภอจันทึกจัดหาที่ดินเตรี ยมไว้
ดังนั้น รองอามาตย์มณฑลโทขุนเหมสมาหาร (นายประพงศ์ สกุนตะนาค) นายอาเภอจันทึก
พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ ศิริพฒั น์ กรรมการอาเภอ จึงได้ออกสารวจที่ว่างเปล่า และเมื่อพิจารณาโดย
รอบคอบแล้วเห็นว่าที่นาของราษฎรซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของหมู่บา้ นใหม่สาโรง ที่ดินของ ผู้
บริ จาคมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ สมควรตั้งเป็ นโรงเรี ยนประถมกสิ กรรมได้เพราะ
ก. มีเนื้อที่กว้างขวางพอแก่ความต้องการ
ข. ดินดีอุดมสมบูรณ์
ค. อยูใ่ กล้ลาตะคลอง ทดน้ ามาใช้ในโรงเรี ยนคงสาเร็ จ ประกอบกับอาศัยน้ าจากลา
คลองเล็กๆ ในฤดูฝน ไหลจากเขาน้อยและเขาสะเดาทางทิศเหนือของโรงเรี ยน
ครั้นต่อมา อามาตย์เอกพระยานายกนรชนวิมลภักดี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับอามาตย์ตรี พระชนุ
ปการกิ จ เกษตรมณฑลนครราชสี มา เป็ นกรรมการพิจารณาซื้ อที่ ดินรายนี้ ราคา 1,200 บาท
ต่อจากนั้น ขุนเหมสมาหาร นายอาเภอจันทึก ได้เริ่ มลงมือก่อตั้งโดยขอแรงราษฎรจากตาบลบ้านหัน
ตาบลสี คิ้ว ตาบลลาดบัวขาว ตาบลกุดน้อย และบางหมู่บา้ น ลงมือถางป่ านี้ จนเสร็ จ และได้ขอแรง
ราษฎรตาบลสี คิ้ว ตาบลลาดบัวขาว สุมเผาและขุดตอไม้ ปราบพื้นที่ให้ราบเรี ยบจนเสร็ จโดยมีขุนเหม
สมาหาร ควบคุมดูแลตลอดมา และได้เริ่ มทาแผนผัง ปลูกสร้างโรงเรี ยน อาคารเรี ยน บ้านพักครู โรง
ครัวและโรงอาหาร ช่างปลูกสร้างอาศัยราษฎรบ้านบุ่งลาไย โดยมีขุนบาลบุ่งลาไย กานันตาบล บุ่ง
ลาไย เป็ นหัวหน้าช่างปลูกสร้าง โดยขุนเหมสมาหาร ควบคุมการปลูกสร้างจนเสร็ จเรี ยบร้อย ในขณะ
นั้นมีเนื้อที่ท้ งั หมด 564 ไร่

พ.ศ. 2474 ทางจังหวัดได้ส่งราชบุรุษ แก้ว กสิ ภาร์ ป.ป.ก. เป็ นครู ใหญ่พร้อมด้วยครู ตามตาบล
ต่างๆ ในอาเภอจันทึก รวม 4 คน ในปี แรกเปิ ดรับนักเรี ยนในอาเภอจันทึกและอาเภอสูงเนิ น รวม 80
คน เริ่ มเปิ ดเรี ยนวันที่ 10 มิถุนายน 2474 เป็ นต้นมา
พ.ศ. 2482 โรงเรี ยนกสิ กรรมประจาอาเภอจันทึก ได้เลื่อนฐานะจากโรงเรี ยนประถมกสิ กรรม
ประจาอาเภอจันทึกเป็ นโรงเรี ยนเกษตรกรรมบ้านใหม่สาโรง สังกัดกองโรงเรี ยน กรมอาชี วศึกษา
และได้เปิ ดทาการสอนจากประโยคประถมศึกษาบริ บูรณ์ชาย เป็ นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนก
เกษตรกรรม) มีหลักสูตรการเรี ยน 2 ปี โดยรับนักเรี ยนที่สาเร็ จประถมบริ บูรณ์ชาย (ป.4) เข้าเรี ยนต่อ
ชั้นอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2490 โรงเรี ยนเกษตรกรรมบ้านใหม่สาโรง มีเนื้ อที่เพิ่มขึ้นอีก โดยขอซื้ อจากชาวบ้านอีก
128 ไร่ รวมกับเนื้อที่อยูก่ ่อนแล้ว 564 ไร่ เป็ นเนื้อที่ท้ งั หมด 692 ไร่
พ.ศ. 2492 ในปี นี้ ทางโรงเรี ยนได้เปิ ดทาการสอนถึงชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
(แผนกเกษตรกรรม) มีหลักสูตรการเรี ยนต่อจากชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นอีก 3 ปี โดยรับ
นักเรี ยนที่เรี ยนจบประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) และรับนักเรี ยนที่สาเร็ จชั้น
มัธยมปี ที่ 3 จากโรงเรี ยนสามัญศึ กษา และในปี เดี ย วกันนี้ ได้เปลี่ย นชื่ อโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยน
เกษตรกรรมนครราชสี มา
พ.ศ. 2498 โรงเรี ยนได้ยบุ การสอนระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม
คงเปิ ดสอนเพียงประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแต่แผนกเดียว
พ.ศ. 2503 ตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ได้เปลี่ยนจากการเรี ยกชื่อประโยคมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) เรี ยกใหม่วา่ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายอาชีพแผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2507 ได้เปิ ดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพแผนกเกษตรกรรม (ระดับ ม.ศ. 45-6) หลักสูตร 3 ปี รับนักเรี ยนจากผูส้ าเร็ จ ม.ศ. 3 เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง
พ.ศ. 2509 ได้ยบุ การสอนระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม
คงเหลือระดับเดียว คือ ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม

พ.ศ. 2513 – 2518 โรงเรี ยนเปิ ดสอนระดับประโยคประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาเกษตรกรรม
(ป.กศ. เกษตร) หลักสูตร 2 ปี ซึ่ งรับผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้น ม.ศ. 3 เข้าเรี ยน เมื่อเรี ยนสาเร็ จแล้วได้
ออกไปเป็ นครู สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
พ.ศ. 2519 ได้เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง แผนกเกษตรกรรม (ปวส.) 1
ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะให้เป็ นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสี มา
พ.ศ. 2535 ได้รับคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. 2536 เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2537 เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุ่มวิชา
ช่างกลเกษตร
พ.ศ. 2538 เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาช่ างอุตสาหกรรม
สาขาวิช าช่ างยนต์ และระดับประกาศนี ย บัตรวิช าชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิช าบริ หารธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2539 เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร
เพื่อชี วิต กันยายน 2539 ได้รับการเปลี่ ยนชื่ อเป็ นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสี ม า
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 เปิ ดสอนระดับประกาศนี ยบัตรครู เทคนิ คชั้นสูง (ปทส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร์ กลุ่มวิชาไม้ดอกไม้ประดับ
พ.ศ. 2546 เปิ ดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาพณิ ชยการ
พ.ศ. 2546 เปิ ดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

พ.ศ. 2548 เปิ ดสอนหลักสู ตร ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์
พ.ศ. 2551 เปิ ดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่ องกล และเปิ ดสอนหลักสูตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2552 เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทวิชา
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป และเปิ ดสอนหลักสูตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ า

