
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2559 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาผูเรียน ผูเขารับการฝกอบรมและดําเนินโครงการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกฉียงเหนือและนโยบายของวิทยาลัยฯ โดยการจัดการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาเกษตร เนนการฝกทักษะวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ใหเปนผูมีความรู
ความสามารถ ไปประกอบอาชีพได ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งในการพฒันาดังกลาว
จะตองมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การประเมินผล การสรุปผลและรายงานผล   

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 255๙ ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางสําหรับการ
ดําเนินงานของฝายตางๆ ประกอบดวย ฝายบริหารทรัพยากร  ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝายวิชาการ  
 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 255๙  คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา คร ูเจาหนาท่ี นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความ
รวมมือ ตามหลักการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม จนบรรลุวัตถุประสงค  
 
 
 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
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       แนวปฏิบัติ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ  
ป งปม. ๒๕๕๙ 

ผูใชพัสดุ 
 

๑.ตรวจสอบแผน 
๒.จัดทํา สผ.๑
และรายงานขอซื้อ 

ผูใชพัสดุ 
 

๑.จัดทํา สผ.๒ 
๒.สงให หน.
แผนกวิชา/งาน 

หน.แผนก/งาน 
 

๑.จัดทํา สผ.๓ 
๒.รายงาน
วิทยาลัยฯ 

หน.งานสงเสริมฯ 
 

๑.จัดทํา สผ.๔ 
๒.รายงาน
วิทยาลัยฯ 
 

หน.งานสงเสริมฯ 
 

๑.จัดทํา สผ.๕ 
๒.รายงาน 
วิทยาลัยฯ 
 

วิทยาลัยฯ 
 

๑.จัดทําหนังสือ
นําสง สผ.๕ 
๒.รายงาน สอศ. 
๓.ภายใน
พฤศจิกายนของ
ทุกป 
 

รอง ผอ.ฝายตางๆ 
 

-ตรวจรายการพัสดุ
ใน สผ.1  
-ควบคุม งปม.ใน
หนวยเบิกของฝาย 
-รวบรวมสงให  
หน.งานวางแผนฯ 
 

หน.งานวางแผนฯ 
 

๑.ตรวจสอบ มี-ไมมี
ในแผนปฏิบัติการ 
๒.ลงทะเบียนและ
ควบคุม งปม. 
๓.นําเสนอ ผอ. 
อนุมัติ 

หน.งานพัสดุ 
 

๑.จัดซื้อ-จัดจางตาม
ระเบียบฯพัสดุ 
๒.ตรวจรับพัสดุ 
๓.ลงทะเบียนคุม
พัสดุ 
๔.มอบพัสดุใหผูใช 

ผูใชพัสดุ/นําไปใช 
 

๑.จัดการเรียน/สอน 
๒.ดําเนินโครงการ 
๓.เสร็จสมบูรณ 
๔.สรุป/รายงานผล 
ตอวิทยาลัยฯ 

หมายเหตุ: 
๑.สผ.๑,สผ.๒  ผูรับผิดชอบคือ ผูใชพัสดุ 
๒.สผ.๓   ผูรับผิดชอบคือ หน.แผนกวิชา/หน.งาน 
๓.สผ.๔  ผูรับผิดชอบคือ หน.งานสงเสริมฯ 
๔.สผ.๕  ผูรับผิดชอบคือ หน.งานสงเสริมฯ 
อางอิง:  
๑.หนังสือ สอศ.ท่ี ศธ.๐๖๐๙/๔๓๖๙ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ 
๒.ระเบียบ สอศ.วาดวยการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  
 



ช 
 

สารบัญ 

                 หนา 
หนังสือขอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙     ก 
หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙      ข 
หนังสือขอสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙      ค 
หนังสือขอเผยแพรแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙     ง 
แนวปฏิบัติการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙    จ 
สารบัญ          ฉ 
นโยบาย 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ        ๑ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        ๓ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ๔ 
สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ       
 ประวัติวิทยาลัยฯ        ๙ 
 ท่ีต้ังและขนาดพื้นท่ี        ๙ 
 แผนท่ีสถานศึกษา        ๑๐ 
 ถูมิอากาศ        ๑๐ 
 แหลงน้ํา        ๑๑ 
 สภาพชุมชน        ๑๑ 
 ระบบงานเชิงธุรกิจ        ๑๑ 
 โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ      ๑๒ 
การบริการสถานศึกษา 
 โครงสรางการบริหาร        ๑๔ 
 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร        15 
 คณะกรรมการวิทยาลัย        ๑๖ 
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา        ๑๖ 
 การมอบหมายหนาท่ี ตามโครงสรางการบริหาร      ๑๗ 
 การมอบหมายหนาท่ี นอกเหนือโครงสรางการบริหาร      ๒๔ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา        ๒๘ 
การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตร        ๓๑ 
 การเรียนการสอนในระบบ        ๓๑ 
 การเรียนการสอนนอกระบบ        ๓๒ 
 การเรียนการสอนระบบทวิภาคี        ๓๓ 
 การจัดการเรียนการสอน อศ.กช.        ๓๓ 
 งานฟารมเพื่อการเรียนการสอน        ๓๓ 
 จํานวนนักเรียนแยกตามสาขาวิชา        ๓๔ 
 

  
 



ซ 
 

ผลงานเดน           
 ผลงานเดนของสถานศึกษา        ๓๕ 
 ผลงานเดนของครูและบุคลกรทางการศึกษา        ๓๗ 
 ผลงานวิจัยเดนครูและบุคลกรทางการศึกษา        ๓๗ 
 ผลงานเดนของนักศึกษา        ๓๘ 
งบประมาณ 
 สรุปงบประมาณ รายรับและรายจาย        ๓๙ 
 งบประมาณรายรับ        ๔๐ 
 งบประมาณรายจาย        43 
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2559 
 ฝายแผนงานและความรวมมือ        50 
 ฝายวิชาการ        ๕๑ 
 ฝานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        ๕๓ 
 ฝายบริหารทรัพยากร        ๕๕ 
ภาคผนวก ก 
 โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ        57 
 โครงการฝายวิชาการ        69 
 โครงการฝายบริหารทรัพยากร        77 
 โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        87 
ภาคผนวก ข  
 คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย        97 
 คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ        99 
 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา           101 
 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา          131 
 คําส่ังหัวหนาและธุรการหนวยเบิก                155 
 แบบรายงานขอซื้อ-ขอจางและ สผ.๑-๕                157 
 แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี            164 
 
 
         
 
 
 

  
 



๑ 
 

นโยบาย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

ปรัชญา  

 ความรูเปนเลิศ  ประเสริฐจริยา   มีพลาสมบูรณ  เพิ่มพูนหัตถกรรม 
 

วิสัยทัศน   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เปนองคกรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิต

กําลังคนและ ฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางท่ัวถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐาน และจัดองค

ความรูท่ีตรงตามความตองการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
 

พันธกิจ   

1. การจัดหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลาดแรงงาน 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

     3.  การบริการสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  การวิจัยและพัฒนา 

5.  การสรางความเปนหุนสวน  

คติพจน 

      “ความรู คูคุณธรรม นําวิชาชีพ” 
 

เอกลักษณ  

      “สรางสรรคงานฟารม  สูสังคม” 
 

อัตลักษณ  

     “มีจิตบริการ  เช่ียวชาญทักษะ” 

 

นโยบายสถานศึกษา 

 ๑.การใชระบบ ICT ในการบริหารและการจัดการเรยีนรู 
๒.การจัดการเรียน MEP  (Mini English Program) 
๓.การจัดหองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
๔.การปลูกขาวอินทรีย 
๕.การจัดแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและชีววิถี 

๖.การเพิ่มปริมาณผูเรียนและลดอัตราสวนการออกกลางคัน 

  
 



๒ 
 

๗.การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 
๘.การบริหารงานฟารมเชิงธุรกจิ 
๙.การจัดระบบสวัสดิการครูและบุคลากร 
๑๐.การสงเสริมงานวิจัยครูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ความสัมพันธของนโยบาย  
 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเห

มือ 

วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

1.ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนเขาสู
มาตรฐานสากล 

1.ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพ มาตรฐานการจัด
การศึกษาอาชีวเกษตร 
2.บูรณาการการวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม 
และพัฒนาถายทอดองค
ความรู และเทคโนโลยี 

๑.การใชระบบ ICT ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู 
๒.การจัดการเรียน MEP  (Mini 
English Program) 
๓.การจัดหองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
๔.การปลูกขาวอินทรีย 
๕.การจัดแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
และชีววิถี 

2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
สายอาชีพใหเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประเทศ 

๓.ขยายโอกาสการศึกษา
วิชาชีพเกษตรอยางเสมอภาค 
 

๖.การเพิ่มปริมาณผูเรียนและลด
อัตราสวนการออกกลางคัน  

3.สงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการ
จัดอาชีวศึกษา 

4.สรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรท้ังใน     
และตางประเทศ 

๗.การสรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการใหมี
มาตรฐานและคุณภาพ 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา ฝาย และแผนก
วิชาใหมีประสิทธิภาพ     มุง
เตรียมความพรอมในการจัดต้ัง
สถาบันการอาชีวศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
6.จัดอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อ
สรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

๘.การบริหารงานฟารมเชิงธุรกจิ 
๙.การจัดระบบสวัสดิการครูและ
บุคลากร 
๑๐.การสงเสริมงานวิจัยครูและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

  
 



๓ 
 

นโยบาย 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มิติท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
มาตรการ 

1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
๒.ปฏิรูปการเรียนการสอน 
๓.ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 

มิติท่ี ๒ เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
มาตรการ 

๑.ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
๒.การสรางและกระจายโอกาส 

มิติท่ี ๓ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
มาตรการ 

๑.การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
๒.สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 ๓.สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 
มิติท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

๑.ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
๒.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๓.สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



๔ 
 

นโยบาย 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ผลิตและพฒันากําลังคนใหมีคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร 

เปาประสงค  ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทํา 

และดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม 

กลยุทธ  

๑. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

  ๒. พัฒนาคุณภาพแรงงานและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

สังคม 

  ๓. สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  ๔. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ        

โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕. สงเสริมภาพลักษณการศึกษาเกษตรใหเกิดคานิยมท่ีดีในการเรียนอาชีวศึกษา

เกษตร 

  ๖. สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพื่อบมเพาะผูประกอบการรุนใหม 

มาตรการ/กลวิธี  

๑.  พัฒนาครูดานเทคนิคการสอนทุกสาขาวิชา 

  ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๓.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๕.  จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

  ๖.  จัดนิเทศการสอนและติดตามประเมินผล 

  ๗.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา 

  ๘. พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

  ๙. จัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก (Project Based Learning) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  :  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพเกษตรอยางเสมอภาค 

 เปาประสงค  ประชาชน เกษตรกร ผูดอยโอกาส คนพิการไดรับการศึกษาอาชีวเกษตรอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

  
 



๕ 
 
 กลยุทธ  

 ๑. พัฒนาการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ 

นอกระบบ และทวิภาคี 

  ๒. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

  ๓. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน เกษตรกรในการสรางงาน สรางรายได 

  ๔.  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส เกษตรกร คนพิการ ผูสูงอายุ 

  ๕. สงเสริมการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

 มาตรการ/กลวิธี  

 ๑. จัดอบรมอาชีพแบบบูรณาการรวมมือกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

เพื่อสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และแกไขปญหาความยากจน 

  ๒. รวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอื่นๆ  ในการดูแล

นักศึกษา 

  ๓.  รวมมือกับจังหวัดศรีสะเกษในการจัดต้ังศูนยสาธิตและฝกอบรมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    

  ๔.  ขยายผลการดําเนินงานอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)             

ใหครอบคลุมพื้นท่ี ๔ จังหวัดในเขตบริการ 

 ๕. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ ตามรูปแบบ อศ.กช.            

ในสาขาวิชาท่ีชุมชน/ทองถ่ินตองการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ฝาย และแผนกวิชาใหมีประสิทธิภาพ     

มุงเตรียมความพรอมในการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 เปาประสงค  ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ  

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

  ๒. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสู  ฝาย และแผนกวชิา 

  ๓. สรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง ฝาย และแผนกวิชา 

  ๔. บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา  มีธรรมาภิบาล     

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

  ๖. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

  ๗.  ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน 

  ๘. พัฒนาระบบการสรรหาหัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน 

  
 



๖ 
 
  ๙. สนับสนุน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร      

ในสถานศึกษา 

  ๑๐.  พัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองการเปดสอนระดับปริญญาตร ี
 

 มาตรการ/กลวิธี  

 ๑. จัดหาเครื่องมืออุปกรณและบุคลากร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ๒. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบตามแผนภูมิการบริหาร 

  ๓. ใชทรัพยากรรวมกันระหวาง ฝาย และแผนกวิชา 

  ๔. บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา มีธรรมาภิบาล       

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕. ดําเนินการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๖. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  ๗. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน 

  ๘. สรรหาหัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางานท่ีมีความรูความสามารถมีคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเปนประชาธิปไตย 

  ๙. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในสถานศึกษาเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

  ๑๐.  ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองการเปดสอนระดับปริญญาตร ี

ยุทธศาสตรท่ี ๔  :   สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรท้ังใน     

และตางประเทศ 

 เปาประสงค  ผลิตและพฒันากําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ระดับ

ทองถ่ิน ระดับประเทศ และภูมิภาค 

 กลยุทธ 

๑. พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของครูบุคลากร และนักเรยีนนักศึกษา 

  ๒. สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และ

การฝกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะส้ัน 

  ๔. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพื่อสรางความ

เขมแข็ง  ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรระดับนานาชาติ 

  ๕. เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  ๖. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหารายได  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา          

อาชีวเกษตรและการฝกอบรมวิชาชีพ  

  
 



๗ 
 
 มาตรการ/กลวิธี 

๑. จัดฝกอบรมดานภาษาตางประเทศใหแกครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 

  ๒. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  ๓. จัดการเรียนการสอน นอกระบบ  (อศ.กช.)   และการฝกอบรมวิชาชีพเกษตร   

ระยะส้ัน 

  ๔. จัดทําความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็ง ในการจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตรระดับนานาชาติ 

  ๕. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  ๖. ดําเนินงานโครงการหารายได เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรและ       

การฝกอบรมวิชาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี ๕  : จัดอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

 เปาประสงค  ประชาชน เกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายไดรับการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ   

ดานการเกษตร 

 กลยุทธ  

 ๑.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเกษตรและการฝกอบรมวิชาชีพตาม 

โครงการพระราชดําร ิ

  ๒.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเกษตรรวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสราง

ความเขาใจอันดี 

  ๓.  สงเสริมสนับสนุนโครงการความรวมมือพัฒนา เกษตรกรรุนใหม รวมกับสํานักงาน  

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

  ๔. สงเสริมสนับสนุนโครงการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่น  เชน ประชารัฐจังหวัด    

ศรีสะเกษ  กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

(ธกส.) 

 

 มาตรการ/กลวิธี  

๑.  จัดการศึกษาอาชีวเกษตรและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําร ิ

  ๒.  จัดการศึกษาอาชีวเกษตรรวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจอันดี 

  ๓.  ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรรุนใหม รวมกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

(สปก.) 

  ๔. ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรตามโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียและฟนฟู       

พักชําระหนี้ของเกษตรกร 

  
 



๘ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  :  บูรณาการการวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม และพัฒนาถายทอดองคความรู และ

เทคโนโลยี 

 เปาประสงค  ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมไดรับการเผยแพรและใชประโยชน 

 กลยุทธ 

  ๑. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตร 

  ๒. นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารการ      

จัดการเรียนการสอน 

  ๓. ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนา   

สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

  ๔. สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาดานการอาชีวศึกษา

เกษตร 

  ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขาย งานวิจัย และจัดการองคความรูดาน

อาชีวศึกษาเกษตรท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 

 มาตรการ/กลวิธี  

 ๑. จัดทําการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตร 

  ๒. นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน 

  ๓. ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาสู

อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

  ๔. สนับสนุนการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาดานการอาชีวศึกษา

เกษตร 

  ๕.  สรางเครือขาย งานวิจัย และจัดการองคความรูดานอาชีวศึกษาเกษตรท้ังใน

ประเทศและระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

  
 



๙ 
 

สภาพทั่วไป 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
ประวัติ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เดิม

ช่ือ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” เปดทําการสอน เมื่อวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๔๗๔ เปดสอน

หลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  และ ๕ รับเฉพาะนักเรียนชายประจํา  โดยมีนายทิม  หาญกลา  เปนครูใหญ 

เปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ”   เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๘๒  และเริ่มรับผูสําเร็จการศึกษาช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี๔ เขาเรียนหลักสูตร ๒ ป ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน แผนกเกษตรกรรม ปการศึกษา 

๒๔๙๔  เปดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม “ประกาศนียบัตรประโยค

มัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม ปการศึกษา ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเทาประโยคมัธยมศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตร 

“ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม   ปการศึกษา ๒๕๑๓  ไดเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ป.ก.ศ. เกษตร) ไดรับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะ

เกษ” เปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดเปล่ียนช่ือเปน “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปล่ียนสังกัดจาก

กรมอาชีวศึกษา  เปนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี ๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  (แกไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕)   ปจจุบันมี นายอรัญ   

สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

ท่ีต้ังและขนาดพื้นท่ี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เลขท่ี ๙๑ 

 หมูท่ี ๘ ถนนกสิกรรม  ตําบลหนองครก  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   เปนสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑,๗๐๐ ไร  มีการจัดการตาม

แผนหลัก (Master Farm Plan) จํานวน ๑,๗๐๐ ไร ดังนี ้

๑. พื้นท่ีใชในการบริหารวิชาการ (Academic Area)  ๒๒๐ ไร 

๒. พื้นท่ีพักอาศัย บานพักครู หอพัก ท่ีอยูอาศัย (Residential Area)  ๒0๐  ไร 

๓. พื้นท่ีฟารมของสถานศึกษา (College Farm)  ๖๐๐  ไร 

๔. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  ๒37  ไร 

๕. หนองน้ํา แหลงน้ํา  (Water Reservoir)  ๑43  ไร 

๖. ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous)  ๓๐๐  ไร 

  
 



๑๐ 
 
แผนท่ีสถานศึกษา 

 
 

ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษ  มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาว

จัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นท่ีตอนกลางและตอน

ใตของจังหวัด สวนพื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกนอย และไมคอยสม่ําเสมอ  โดย

เฉล่ียแลวในปหนึ่ง ๆ จะมีฝนตก ๑๐๐ วัน ปริมาณฝนเฉล่ีย ๑,๒๐๐ - ๑,๔๐๐ มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิ

ตํ่าสุดประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส  สูงสุดประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส    เฉล่ียประมาณ ๒๖ – ๒๘ 

องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียรอยละ ๖๖ – ๗๓ ในเดือนกุมภาพันธมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธรอยละ 

๖๒.๒๔ และปริมาณความช้ืนสัมพัทธจะเพิ่มข้ึนในเดือนพฤษภาคมเปนรอยละ ๗๑.๙๕  ปริมาณ

ความช้ืนสัมพัทธเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม  ซึ่งปริมาณความช้ืนสัมพัทธสูงสุดวัดไดใน

เดือนสิงหาคมท่ีรอยละ ๗๘.๑๖ เนื่องจากเขาสูฤดูฝน  หลังจากนั้นปริมาณความช้ืนสัมพัทธจะลดลงชวง

ส้ินสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธรอยละ ๗๓.๘๐,  ๖๘.๖๗  และ 

๖๖.๔๕  ตามลําดับ เนื่องจากเปนชวงเขาสูฤดูหนาว 

แหลงน้ํา 

 ภายในวิทยาลัยฯ มีแหลงน้ําสําคัญ  คือ  ฝายเก็บน้ําหวยปูน  ฝายเก็บน้ําโซงผ้ึง     ฝายเก็บน้ํา

หวยปูนหนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร  ฝายกันน้ําคําพิรุณอยูบริเวณสระแสน แผนกวิชาชางกลเกษตร 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ และสวนพฤกษชาติ  นําน้ําไปใชเพือ่การเล้ียงปลาและการเกษตร 

  
 



๑๑ 
 
 สวนแหลงน้ําภายนอกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดแก ลําน้ําหวยปูน ซึ่งอยูติดรั้ว

ทางดานทิศใตของวิทยาลัยฯ และลําน้ําหวยสําราญอยูทางทิศเหนือลอมรอบพื้นท่ีของวิทยาลัยฯ  

วิทยาลัยฯใชน้ําจากหวยปูน   และหวยสําราญโดยใชเครื่องสูบน้ํา  นําน้ําเขามาใชเพื่อการเกษตร        

การอุปโภคและบริโภค 
 

สภาพชุมชน 

 จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  ผลิตภัณฑ

มวลรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. ๒๕๕๓  จังหวัดศรีสะเกษมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (GDP) ตาม

ราคาประจําป ๔๕,๖๔๓ ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอหัว (Per Capital :GPP) ของประชากร 

๓๖,๑๔๒ บาท อยูลําดับท่ี ๑๘ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนอันดับท่ี ๗๕ ของประเทศ 

ประชากรสวนใหญ ประมาณ ๑.๑ ลานคน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว 
 

ระบบงานเชิงธุรกิจ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  มีงานฟารม งานโรงงานและงานธุรกิจ จํานวน 21 

ฟารม วัตถุประสงคหลักของงานฟารมและงานโรงงาน  สําหรับจัดเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ

ประกอบอาชีพและศักยภาพใหกับผูเรียน สงผลตอการเพิ่มรายใหสถานศึกษา จํานวน ๖ ฟารม   

ท่ี งาน 
ศักยภาพการผลิต 

รายได/ป (บาท) หมายเหตุ 
ปจจุบัน เปาหมาย 

1. ฟารมโคเนื้อ- 

โคนม-กระบือ 

-โคนม 141 ตัว 

-โคเนื้อ 136ตัว 

-กระบือ 28 ตัว 

-ผลิตนมดิบ 700-900 

ลิตร/วัน 

-ผลิตลูกโคกระบือ 70

ตัว/ป 

-โคนม 155 ตัว 

-โคเนื้อ 150ตัว 

-กระบือ 50 ตัว 

๑,๕๕๔,๕๕๙ แปลงหญา 

500ไร 

โคลูกผสม

ขาว-ดํา 

กําแพงแสน 

กระบือลูกผสม 

มูราห 
 

2. โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑนม 

ผลิตนมพาสเจอรไรส 

วันละ ๓๐,๐๐๐ ถุง  

ผลิตนม 

พาสเจอรไรส 

วันละ ๘๐,๐๐๐ ถุง 

 

8,297,519.20 -นมโครงการ

เสริม(นม)

โรงเรียนใน

จังหวัดศรีสะ

เกษ ๒๕,๐๐๐ 

ถุง/วัน 
 
 

  
 



๑๒ 
 

4. ธุรกิจรานคา 

(เกษตรศรีมินิ

มารท) 

จําหนายสินคาเกษตร 

พืช/สัตว และสินคาท่ี

จําเปนในครอบครัว 

พื้นท่ี 70 ม.2 

- 843,979.69 - 

5. ธุรกิจรานอาหาร 

 

จําหนายสเตก, 

 กวยเต๋ียว  ฯลฯ 

- 417,985.00 - 

6. ธุรกิจพันธุไม

(พิรุณพรรณ) 

จําหนายพันธุไมและ

วัสดุการเกษตร

ประเภทตาง ๆ พื้นท่ี

จําหนาย 1 งาน 

จําหนายพันธุไม 

วัสดุการเกษตร 

หลากหลายในพื้นท่ี 

1.5 งาน 

1,507,004 -พันธุไมได

จากผลงาน

นักศึกษาจาก

ฟารมวิทยาลัย 

จากเอกชน 

 
โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
 พระราชดํารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ตองจัดให
รมรื่น รมเย็นและสวยงาม รักษาธรรมชาติไว ไมตองใหใหญโตมากนัก ใหประชาชนไดเขาไปใช โดยไม
ตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน”  

ประวัติสวนสมเด็จ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ครม. มีมติใหสรางสวนสมเด็จเพื่อถวายเปนราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนคริ

นทรา บรมราชชนนี ในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 
      ๑ มิถุนายน ๒๕๒๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดสรางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
เพราะสถานท่ีกอสรางเปนพื้นท่ีสวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ บนพื้นท่ีจํานวน 
๒๓๗ ไรและมีความพรอมดานนักวิชาการ เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องทุนแรงและกําลังคน ในการ
ดําเนินการกอสราง   
      ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการกอสรางและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ  
      ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
ศรีสะเกษ 
       ๒๒  มีนาคม ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จแทนพระองคทรงเปด
พระราชานุสาวรีย  

สภาพท่ัวไป 
      พระราชานุสาวรีย ต้ังอยูบนละติจูดท่ี ๑๕°๖'๙.๑๑" เหนือและลองจิจูดท่ี ๑๐๔°๑๘'๒๒.๑๓" 
ตะวันออก มีพื้นท่ี ๒๓๗ ไร แบงเปนพื้นท่ีอนุรักษพันธสัตว ๓๐ ไร  มีสภาพพื้นท่ีเปนปาธรรมชาติ       มี
ลําหวยปูนใหญและลําหวยปูนนอยไหลมาบรรจบกันทางทิศเหนือของสวน ปจจุบันไดใชเปนแหลงเก็บ

  
 



๑๓ 
 
กักน้ํา เพื่อควบคุมระบบน้ําใตดินและดูแลตนไม พันธุไมในสวนสมเด็จฯและใชเปนแหลงอนุรักษพันธุ
สัตวน้ําหลายชนิด  
      พื้นท่ีหวงหามคือพระราชานุสาวรีย พลับพลาท่ีประทับ ตนลําดวนทรงปลูก เปนสัญลักษณของ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ   
      พื้นท่ีบริการประชาชน มีสนามหญา สนามเด็กเลน ทางเดินออกกําลังกาย ศาลาพักผอน หองน้ํา
ชาย-หญิง หองน้ําผูสูงอายุ แหลงอนุรักษพันธุสัตว พันธุไมหลายชนิดและจุดเดนของสวนสมเด็จฯ คือมี
ดงลําดวน มีตนลําดวนมากกวา ๕๐,๐๐๐ ตน และเปนดอกไมประจําจังหวัดศรีสะเกษ เปนแหลงเรียนรู
ทางธรรมชาติใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
      จังหวัดศรีสะเกษไดนําไปเปนคําขวัญของจังหวัดคือ “แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวน
สมเด็จ เขตดงลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม” 

การใชประโยชน 
     นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย พอคา ประชาชน เขาเยี่ยมชมและใชประโยชนสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรศรีสะเกษ ปละไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน ดังนี้ 
    ๑. วันคลายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
    ๒. วันเด็ก จัดในสัปดาหท่ี ๒ เดือนมกราคม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
    ๓. งานเทศกาลดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีส่ีเผาไทย จัดในสัปดาหท่ี ๒ ของเดือนมีนาคม 
โดยจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. วิ่งและเดินออกกําลังกาย ชวงเชา-ชวงบาย  
    ๕. ทองเทียวและเรียนรู นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียง  
    ๖. การพักผอนหยอนใจ ชมแหลงอนุรักษพันธุสัตวบก สัตวน้ํา ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดใกลเคียง ในวันราชการและวันหยุดราชการ 

การดูแลรักษาสวนสมเด็จ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูแลรักษา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง  ในขอ ๕ วงเล็บ ๑ “ขอ ๕ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรมีสถานท่ีต้ังและ
หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน ดังนี้ (๑) สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ต้ังอยูท่ีตําบล  
หนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษดูแล
รับผิดชอบ”  

การบริหารจัดการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี        
ศรีสะเกษ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ เพื่อบริหารงานสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการดูแลพัฒนาสวนโดย
การจางลูกจางเพื่อดูแลสวนสมเด็จ จํานวน ๓๖ คน โดยใชงบประมาณวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 

  
 



๑๔ 
 

การบริหารสถานศึกษา  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
โครงสรางการบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด 

รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม

โครงสรางการบริหารงานดังนี้  

 

 
นายอรัญ  สิงหคํา 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

  
นายปรัชวิช   ดวงจิตสิริ 

รองผูอํานวยการ  ฝายบริหารทรัพยากร 

 

นายวราวุฒิ   ไกยราช 

รองผูอํานวยการ   ฝายวิชาการ 

  
ดร.ไพบูลย   มีศิลป 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายสมาน   ศรีสุข 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
นายอรัญ  สิงหคํา 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
นายวราวุฒิ  ไกยราช 

 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
นายปรัชวิช  ดวงจิตสิร ิ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักเรียนฯ 
นายสมาน  ศรีสุข 

 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
ดร.ไพบูลย    มีศิลป 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๑.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๒.งานวัดผลและประเมินผล 
๓.งานวิทยบริการและหองสมุด 
๔.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาตี 
๕.งานสื่อการเรียนการสอน 
๖.แผนกวิชาสามญัสัมพันธ 
๗.แผนกวิชา ๗  แผนกวิชา 
 

๑.งานบริหารงานท่ัวไป 
๒.งานบุคลากร 
๓.งานการเงิน 
๔.งานการบัญช ี
๕.งานพัสด ุ
๖.งานอาคารสถานท่ี 
๗.งานทะเบียน 
๘.งานประชาสัมพันธ 

๑.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
๒.งานครูที่ปรึกษา 
๓.งานปกครอง 
๔.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
๕.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
๖.งานโครงการพิเศษและการบรกิารชุมชน 

๑.งานแผนงบประมาณ 
๒.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
๓.งานความรวมมือ 
๔.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
๕.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๖.งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ 
๗.งานฟารม ๑๗ ฟารมและโรงงาน ๑ โรงงาน 

15 

  
 



16 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

 คณะกรรมการวิทยาลัย มีหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  

๑.นายจํานง มหาผล  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานคณะกรรมการ 

๒.นางวรรณพร  คําเพราะ ผูแทนครู   กรรมการ 

๓.นายประสูตร  แกวประสิทธิ์ ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

๔.นางอุดร   ดวงตะวัน ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ 

๕.นายชัยณรงค  ดาบุตร  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๖.นายชุมพล  พิศุทธิวงษชัย ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 

๗.พระครูจารุธรรมพิมล  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

๘.พระครูวัชรสิทธิคุณ  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

๙.นายอุบล เรื่อเรือง  ผูแทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

๑๐.นางวิไล  เดชบุรัมย ผูแทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

๑๑.นายธีระศักด์ิ ศรีสุริย  ผูแทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

๑๒.นายยุทธ  สิงหรา  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๓.นายธานินทร เพิ่มพูน  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   

๑๔.นายสมจิตร  ครเกษม  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.นายศิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.นายอรัญ  สิงหคํา  ผูอํานวยการฯ   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีชวยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให

ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับ การกําหนดเปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร ในการพัฒนาสถานศึกษา          การ

พิจารณาใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป การกําหนดแผนการรับ

นักเรียน นักศึกษา การยุบ การขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชา ท่ีเปดสอนในสถานศึกษา การพิจารณา

เรื่องอื่นๆ ท่ีผูอํานวยการวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและการกํากับ ติดตาม ผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 ๑.นายอรัญ  สิงหคํา  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 

 ๒.นายปรัชวิช  ดวงจิตสิร ิ รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๓.นายวราวุฒ ิ  ไกยราช  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๔.นายสมาน  ศรีสุข  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๕.ดร.ไพบูลย  มีศิลป  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๖.นางวรรณพร  คําเพราะ ผูแทนฝายวิชาการ กรรมการ 
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 ๗.นายนครชัย  พิมศร  ผูแทนฝายแผนงานฯ กรรมการ  

8.ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 9.นางจิตตา  อาจิณกิจ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๑0.นางศรีภรัชต  รัศมีวงจันทร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑1.นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ   

 ๑2.นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑3.นางพิชญดา  จรูญฉาย ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑4.นางอรธญัดา  สติภาบุญโสดากร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 

 ๑5.นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑6.นางสาวพรสวรรค สัมมนา  ผูแทนฝายบริหารทรัพยฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

การมอบหมายหนาท่ี ตามโครงสรางการบริหาร 
เพื่อการพัฒนางานวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบาย และเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามจุดประสงคของหลักสูตร จึงมอบหมายหนาท่ีและ
กําหนดกรอบงานใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานในหนาท่ีพิเศษนอกเหนือจากงานสอน 

 
     ฝายบริหารทรัพยากร 

นายปรัชวิช  ดวงจิตสิริ  รองผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการฝายฯ 
นางสาวพรสวรรค  สัมมนา  คร ู   ผูชวยรองผูอํานวยการฝายฯ 

๑. งานบริหารท่ัวไป 
๑.๑ นางธนญัญาณ  อุดมกิจอารีย  เจาพนักงานธุรการ  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
๑.๒ นางสาวฐิติพร  สุขปน  พนักงานราชการ  ผูชวยหัวหนางาน 
๑.3 นายกมลพันธ   ลําสมุทร  ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางาน 

๒.  งานบุคลากร 
๒.๑ นางสาวพรสวรรค   สัมนา  คร ู  หัวหนางานบุคลากร 
๒.2 นางสาวละอองดาว  ประเสริฐ  ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางาน 

๓. งานการเงิน 
๓.๑ นางดาราณี  จันทรมหา  คร ู หัวหนางานการเงิน 
๓.๒ นางสาวจิตเกื้อกูล สุขศรี  เจาพนักงานการเงิน ผูชวยหัวหนางาน 
๓.๓ นางสาวประวันทร  ผลัดศรี พนักงานราชการ ประจํางาน 
๓.๔ นางมาลัยวรรณ  ปานเมน ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๓.๕ นางสาวศรุดา  นาสารีย ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
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      ๔. งานบัญชี 
๔.๑ นางสาวภัทรพิชชา วรพิมพรัตน คร ู หัวหนางานบัญชี 
๔.๒ นางมลฤดี  แกวมงคล คร ู ผูชวยหัวหนางาน 
๔.๓ นางสาวละอองดาว  ประเสริฐ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๕. งานพัสดุ 
๕.๑ นางวิไลลักษณ  สิทธิสังข คร ู หัวหนางานพัสดุ 
๕.๒ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู ผูชวยหัวหนางาน 
๕.๓ นางรัตนชรินทร  ศิริรัตนโยธิน ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๔ นายธีรชิต  ศินารักษ ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๕ นายจันทา  ดวงตา ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๖ นายสมร  ภาษี ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๗ นายตระกูลชัย  ศิริผล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

     ๖. งานอาคารสถานท่ี 
๖.๑ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
๖.๒ นายพิชิตชัย รัตนมาลี พนักงานราชการ ผูชวยหัวหนางาน 
๖.๓ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี พนักงานราชการ ประจํางาน 
๖.๔ นายปรีชา  ทองมวล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน  
๖.๕ นายพิลา  ทองมวล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๖ นายวันชัย  พันธแกว ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.๗ นางอรสา  หวยจันทร ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๘ นายบุญมี  พวงพุม ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๙ นายไสว  แกวกลา ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๐ นายอาทิตย  ดวงสมร ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๑ นายจําเริญ  ภูมิลา ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๒ นายอุทัย  แผลงฤทธิ์ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๓ นายประสิทธิ์  คําตา ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.๑๔ นายประสาร  ศิริผล ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.๑๕ นางชนดิา  พรมรตัน ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๖ นางสายใจ  สายวิเศษ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๗ นางอุดร  ศรีเมือง ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๘ นายวินัย  ทองดี ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๗. งานทะเบียน 
๗.๑  นางสาววิไล คําผาง คร ู หัวหนางานทะเบียน 
๗.๒  นางอัญชลี  โรจนวิภาต คร ู ผูชวยหัวหนางาน  
๗.๓  นางสาวเนตรนภา  รินไธสง พนักงานราชการ ประจํางาน 

๘. งานประชาสัมพันธ 
๘.๑ นายณัฎฐกร  อุตรินทร พนักงานราชการ หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๘.๒ นายประจักษ  นาราช คร ู ผูชวยหัวหนางาน 
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๘.๓ นางสาวพรสวรรค  สัมนา คร ู ประจํางาน 
๘.4 นางสาวณัฐสินี ชวดพงษ พนักงานราชการ ประจํางาน 
๘.5 นายสุริยา  โยธา พนักงานราชการ ประจํางาน 
 

     ฝายวิชาการ 
นายวราวุฒิ  ไกยราช รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายฯ 
นางวรรณพร  คําเพราะ คร ู ผูชวยรองผูอํานวยการฝายฯ 
นางสาวสุชิรา  ศรีสะอาด ลูกจางประจํา เจาหนาท่ีธุรการฝาย    

๑. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
๑.๑ นางศรีภรัชต  รัศมีวงจันทร คร ู หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
๑.๒ นางอัญชลี  โรจนวิภาต คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๑.๓ วาท่ีรอยตรีกฤษณกร  ศรีงามชอย   คร ู ประจําแผนกวิชา 
๑.4 นายประจักษ  นาราช คร ู ประจําแผนกวิชา 
๑.5 นางสาวรําเพย  พิมตะขบ พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๑.6 นางสาวณัฐสินี  ชวดพงษ พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๑.7 นายวรพงษ  ไกยราช     พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
1.8 นางสาวพรชนก หอมสมบัติ พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๑.9 นายประสาร  ศิริผล ลูกจางประจํา ประจําแผนกวิชา 

๒. แผนกวิชาพืชศาสตร 
๒.๑ ดร.สุพินญา  คําขจร  คร ู หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 
๒.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๒.3 นายวารินทร  คําขจร  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.4 นางสมควร  สีปวน  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.5 นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.6 นางสาวเขลางครัตน  ปญญาบาล คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.7 นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด     คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.8 นางณัฎฐภาสรณ  สีเลือด  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.9 นางสาวเมตตา  แสงคํา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.๑0 วาท่ี ร.ท.บุญโชติ  ฉิมโค  คร ู ประจําแผนกวิชา  
๒.๑1 นายสุริยา โยธา   พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
2.12 วาท่ี ร.ต.หญิงภูชิสจิณณ ศีลใหอยูสุข  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๒.๑๓ นางอุดร  ศรีเมือง    ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชา 

  ๓.  แผนกวิชาสัตวศาสตร 
 ๓.๑ นางบุญเลิศ  โพธิ์บอน  คร ู หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 
 ๓.๒ นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนก 
 ๓.๓ นางวรรณพร  คําเพราะ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๔ นางบุญศรี  เดชมา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๕ นายวรชาติ  ล้ีตระกูล  คร ู ประจําแผนกวิชา 
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 ๓.๖ ดร.คํารณ  เดชมา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๗ นายวัฒนา  บุญมา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๘ นายนครินทร  หนูสวัสด์ิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๙ นายปริทรรศน  รบกลา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๑๐ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๑๒ นางสาวยุภา  นาหนองตูม    คร ู ประจําแผนกวิชา 
 3.13 นางสาวพรพรรณ ลีราช  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๑๔ นายประสิทธิ์  คําตา   ลูกจางประจํา ประจําแผนกวิชา  
๔.  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

๔.๑ นางพิชญดา  จรูญฉาย คร ู หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
๔.๒ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๔.๓ นายนครชัย  พิมศร คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๔ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๕ นางสาวภัทรพิชชา  วรพิมพรัตน  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๖ นางดาราณี  จันทรมหา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๗ นางสาวพรสวรรค  สัมนา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๘ นางมลฤดี  แกวมงคล     คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.9 นางสาววิไล คําผาง  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.10 นายณัฎฐกร  อุตรินทร   พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๔.๑1 นางสายใจ  สายวิเศษ  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชา 

๕. แผนกวิชาชางกลเกษตร 
๕.๑ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 
๕.๒ นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๕.๓ นายพิชิตชัย  รัตนมาลี  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๕.๔ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 

๖. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
๖.๑ นางอรธัญดา  สติภาบุญโสดากร   คร ู หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
๖.๒ นางประภาพร  ไกยราช  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๖.๓ นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๖.๔ นางชนิดา พรมรัตน  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชา 

๗. แผนกวิชาประมง 
๗.๑ นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  คร ู หัวหนาแผนกวิชาประมง 
๗.๒ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาประมง 
๗.๓ นางจิตรา  อาจิณกิจ  คร ู ประจําแผนกวิชาประมง 
๗.๔ นางวิไลลักษณ  สิทธิสังข  ครู                    ประจําแผนกวิชาประมง 
7.5 นายอภิรักษ พวงแกว  ลูกจางช่ัวคราว      ประจําแผนกวิชาประมง 
๗.6 นายกมลพันธ  ลําสมุทร  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชาประมง 
๗.7 นายสุริยันต ศิริผล  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชาประมง 
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๘. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๘.๑ นางวรรณพร  คําเพราะ  คร ู  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 
๘.๒ นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 

  ๙. งานวัดผลและประเมินผล 
๙.๑ นางอัญชลี  โรจนวิภาต  คร ู  หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
๙.๒ นางสาวสุชีรา  ศรีสะอาด  พนักงานธุรการ ผูชวยหัวหนางาน 

๑๐. งานวิทยบริการและหองสมุด 
๑๐.๑ วาท่ี ร.ต.กฤษณกร  ศรีงามชอย  คร ู  หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 
๑๐.๒ นายประจักษ  นาราช  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
๑๐.๓ นางสาวนัทธมน  บุรินทร  ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๑๐.๔ นางสาวอรสา  หวยจันทร  ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

  ๑๑. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑๑.๑ นายปริทรรศน  รบกลา  คร ู  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑๑.๒ นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
๑๑.๓ นายสิทธิศักด์ิ อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๔ นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๕ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๖ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๗ นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๘ นางสาวยุภา นาหนองตูม  คร ู  ประจํางาน 

   ๑๒. งานสือ่การเรียนการสอน 
๑๒.๑ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู  หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 
๑๒.๒ นายประจักษ  นาราช  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
๑๒.๓ นายณัฎฐกร  อุตรินทร            พนักงานราชการ  ประจํางาน 
 

   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายสมาน ศรีสุข        รองผูอํานวยการ   รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักศึกษา 
นางธันยพร      หนูสวัสด์ิ ครู     ผูชวยรองผูอํานวยการฝาย 
นางสาวศศิรดา  สติภาบุญโสดากร ลูกจางช่ัวคราว   เจาหนาท่ีธุรการฝาย 

๑. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
๑.๑ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 ๑.๒ นายกฤษณกร  ศรีงามชอย  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๑.๓ วาท่ี ร.ท.บุญโชติ ฉิมโค  คร ู  ประจํางาน 
 ๑.๔ นางมลฤดี  แกวมงคล  คร ู  ประจํางาน 
 ๑.๕ นางสาวรําเพย  พิมตะขบ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
 ๑.๖ นายพิชิตชัย  รัตนมาลี         พนักงานราชการ ประจํางาน 
 ๑.๗ นายวรพงษ  ไกยราช           พนักงานราชการ   ประจํางาน 
 ๑.8 นางสาวณัฐสินี  ชวดพงษ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
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        ๑.9 นายสุริยา  โยธา พนักงานราชการ ประจํางาน 
 ๑.๑0 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี            พนักงานราชการ ประจํางาน 

๒. งานครูท่ีปรึกษา 
๒.๑ นางสาวยุภา  นาหนองตูม  คร ู  หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
๒.๒ นางสาวณัฐสินี  ชวดพงษ      พนักงานราชการ ผูชวยหัวหนางาน 
๒.๓ นายสิทธิศักด์ิ   อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 
๒.๔ นายวรพงษ  ไกยราช  คร ู  ประจํางาน  

๓. งานปกครอง 
๓.๑ นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย คร ู  หัวหนางานปกครอง 
๓.๒ วาท่ี ร.ต.กฤษณกร  ศรีงามชอย  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 

   ๓.๓ นางอรธัญดา  สติภาบุญโสดากร  คร ู  ประจํางาน 
๓.๔ นางสาวรําเพย  พิมตะขบ     พนักงานราชการ ประจํางาน 
๓.๕ นางสาวณัฐสินี ชวดพงษ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
๓.6 นายพิชิตชัย  รัตนมาลี        พนักงานราชการ  ประจํางาน 
๓.7 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี             พนักงานราชการ  ประจํางาน 
๓.8 นายวรพงษ  ไกยราช         พนักงานราชการ  ประจํางาน 
๓.9 นายปรีชา  ทองมวล        ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๑.๑0 นายไพฑูรย  ประเสริฐพงศ    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๑.๑1 นางมณฑาทิพย  โครพ    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๔.๑ นายสิริศักด์ิ  คําแสน    คร ู  หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๔.2 นางมลฤดี  แกวมงคล     คร ู  ประจํางาน 
๔.3 นางสาวรําเพย  พิมตะขบ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
๔.4 นายวรพงษ  ไกยราช           พนักงานราชการ ประจํางาน 
๔.5 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี พนักงานราชการ  ประจํางาน 
4.6 นางสาวภัทราภรณ เศวตกุลชร ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
๕.๑ นางมลฤดี  แกวมงคล     คร ู  หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

 ๕.๒ นางอรธัญดา  สติภาบุญโสดากร     คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๕.๓ นางวิไลลักษณ  สิทธิสังข     คร ู  ประจํางาน 
 ๕.๔ นางมณฑาทิพย  โครพ       ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
 ๕.๕ นายไพฑูรย  ประเสริฐพงศ    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๖.๑ นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู           หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๖.๒ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ  คร ู  ประจํางาน 
๖.๓ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู  ประจํางาน 
๖.4 นางสาวรําเพย  พิมตะขบ     พนักงานราชการ ประจํางาน 
๖.5 นายวรพงษ  ไกยราช  พนักงานราชการ ประจํางาน 
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๖.6 นายประสาร  ศิริผล           ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.7 นางสุมาริน  ทองแสน         ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
 

     ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ดร.ไพบูลย  มีศิลป         รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ 
นายนครชัย  พิมศร         คร ู        ผูชวยรองผูอํานวยการฝาย 
นางพัณณชิตา  พรมประดิษฐ     เจาพนักงานธุรการ เจาหนาท่ีธุรการฝายแผนงาน  

๑. งานวางแผนและงบประมาณ  
 ๑.๑ นายนครชัย  พิมศร  คร ู  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 ๑.๒  นางดาราณี  จันทรมหา คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๑.๓ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 

๒. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  
 ๒.๑ นายประจักษ  นาราช  คร ู  หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
 ๒.๒ นายณัฎฐกร  อุตรินทร           พนักงานราชการ ผูชวยหัวหนางาน 
 2.3 นายนุกูล โคนาบาล  ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๓. งานความรวมมือ 
 ๓.๑ นายธัมไสว  เทพอํานวย  คร ู  หัวหนางานความรวมมือ 
 ๓.๒ ดร.คํารณ  เดชมา  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๓.๓ นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด  คร ู  ประจํางาน 

๔. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
 ๔.๑ นางจิตตา  อาจิณกิจ  คร ู  หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
 ๔.๒ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๔.๓ นางณัฐภาสรณ  สีเลือด  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๔ นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๕ นายประจักษ  นาราช  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๖ นางสาวมลิวรรณ   สังฆะภูม ิ  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๗ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี     พนักงานราชการ ประจํางาน 

 ๕. งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 ๕.๑ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู  หัวหนางานประกนัคุณภาพ 
 ๕.๒ ดร.สุพินญา  คําขจร  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๕.๓ นายนครชัย  พิมศร  คร ู  ประจํางาน 

๖. งานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 
 ๖.๑ นางสาวยุพา  นาหนองตูม  คร ู  หัวหนางานสงเสริมผลผลิต  
 ๖.๒ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๖.๓ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 

๗. งานฟารมและโรงงาน 
  ๗.๑ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู  หัวหนางานฟารมและโรงงาน 
  ๗.๒ นางประภาพร  ไกยราฃ คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
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  ๗.๓ นางวรรณพร  คําเพราะ    คร ู  ประจํางาน 
  ๗.๔ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู  ประจํางาน 

 
การมอบหมายหนาท่ี นอกเหนอืโครงสรางการบริหาร 

เพื่อใหการบริหารภายในวิทยาลัยฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแตต้ังบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ี
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติ 
 ๑. งานธุรกิจรานคา (เกษตรศรีมินิมารท) 
 ๑.๑ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู หัวหนางานธุรกิจรานคา 
 ๑.๒ นางบุญศรี   เดชมา  คร ู ผูชวยหัวหนางานธุรกิจรานคา 
 ๑.๓ นางสาวประวันทร  ผลัดศรี     พนักงานราชการ   ประจํางานธุรกิจรานคา 
 ๒. งานกิจกรรมสหกรณ 
 ๒.๑ นางมลฤดี  แกวมงคล คร ู หัวหนางานกิจกรรมสหการ 
   ๒.๒ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ คร ู ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมสหการ 
 ๓. งานโครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ 

๓.๑ นายนครชัย  พิมศร คร ู หัวหนาโครงการศูนยบมฯ 
  ๓.๒ นางดาราณี  จันทรมหา คร ู ผูชวยหัวหนาโครงการศูนยบมฯ 

๔. งานฟารมโคนม 
  ๔.๑ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ   คร ู หัวหนางานฟารมโคนม 
 ๔.๒ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมโคนม 

 ๔.๓ นายวัฒนา  บุญมา คร ู ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๔ นายจินดา  เหมาะสมาน   ลูกจางประจํา ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๕ นายนิวัตน  จันทรศรี ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๖ นายสมควร  บุญบู ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๗ นายสุรศักด์ิ  แสงศร        ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมโคนม 
๔. งานฟารมโคเนื้อ 
  ๔.๑ ดร.คํารณ  เดชมา คร ู หัวหนางานฟารมโคเนื้อ 
  ๔.๒ นางบุญศร ี เดชมา คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมโคเนื้อ 
  ๔.๓ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู ประจํางานฟารมโคเนื้อ  

  ๔.๔ นายประวัติ  ดวงนิล       ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมโคเนื้อ 
๕. งานฟารมกระบือ 
  ๕.๑ นายวัฒนา  บุญมา คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมกระบือ 
  ๕.๒ นางสาวพรพรรณ ลีราช พนักงานราชการ   ประจํางาน 
  ๕.3 นายประวิทย  ใยคํา ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมกระบือ 
๖. งานฟารมแพะและแกะ 
  ๖.๑ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมแพะและแกะ 

  ๖.๒ นายประวิทย  มารวิชัย ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานงานฟารมแพะและแกะ 
 ๗. งานฟารมสุกร 

  ๗.๑ นายวรชาติ  ล้ีตระกูล คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมสุกรฯ 
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  ๗.๒ นายถนอม  เขียวสุก ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานงานฟารมสุกร 
๘. งานฟารมสัตวปกและไกอุโมงคลม 
  ๒.๖.๑ นางสาวยุภา  นาหนองตูม    คร ู หัวหนางานฟารมสัตวปก 
  ๒.๖.๒ นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมสัตวปก 
  ๒.๖.๓ นายเจือ  วงศทวี ลูกจางประจํา ประจํางานฟารมสัตวปก 
๙. งานฟารมผสมเทียม 
  ๙.๑ ดร.คํารณ  เดชมา คร ู หัวหนาคณะทํางานโครงการผสมเทียม 
  ๙.๒ นายสุรัตน  ไชยสีมา    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานโครงการผสมเทียม 

 ๑๐. งานฟารมพืชอาหารสัตว 
  ๑๐.๑ นายวัฒนา  บุญมา คร ู หัวหนางานฟารมพืชอาหารสัตว 
  ๑๐.๒ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมพืชอาหารสัตว 

  ๑๐.๓ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู ประจํางานฟารมพืชอาหารสัตว 
๑๑. งานฟารมโรงผสมอาหารสัตว 
  ๑๐.๑ นางวรรณพร  คําเพราะ คร ู หัวหนางานโรงผสมอาหารสัตว 
  ๑๐.๒ นางบุญศร ี เดชมา คร ู ผูชวยหัวหนางานโรงผสมอาหารสัตว 
  ๑๑.๓ นายสา  อินตะนัย      ลูกจางประจํา ประจํางานโรงผสมอาหารสัตว 
๑๒. งานฟารมประมง 
  ๑๒.๑ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู หัวหนางานฟารมประมง 
  ๑๒.๒ นางจิตรา  อาจิณกิจ คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมประมง 
  ๑๒.๓ นางวิไลลักษณ   สิทธิสังข คร ู ประจํางานฟารมประมง 
  ๑๒.๔ นายกมลพันธ    ลําสมุทร   ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมประมง 

   ๑๒.๕ นายสุริยันต   ศิริผล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมประมง 
 ๑๓. งานฟารมสวนพฤกษชาติและจัดจําหนายพันธุไม  
  ๑๓.๑ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ คร ู หัวหนางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
  ๑๓.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
  ๑๓.๓ นางสาวเขลางรัตน ปญญาบาล  คร ู ประจํางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
  ๑๓.๔ นางสาวจิราวรรณ  ธาตุทอง  ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
 ๑๔. งานฟารมยางพารา – ปาลมน้ํามัน 

 ๑๔.๑ นายธัมไสว   เทพอํานวย  คร ู หัวหนางานฟารมยางพารา 
 ๑๔.๒ นางสาวเมตตา  แสงคํา  คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมยางพารา 
 ๑๔.๓ นายภักดี  สุธาบุญ      ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมยางพารา 

 ๑๕. งานฟารมไมดอก – ไมประดับ 
 ๑๕.๑ นายวารินทร  คําขจร  คร ู หัวหนางานฟารมไมดอก 
 ๑๕.๒ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมไมดอก 

  ๑๕.๓ นายประมวล สุขจิต    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานงานฟารมไมดอก 
 ๑๖. งานฟารมเพาะเห็ด 

 ๑๖.๑ นางสมควร  สีปวน  คร ู หัวหนางานฟารมเพาะเห็ด 
 ๑๖.๒ นางสาวเขลางรัตน  ปญญาบาล   คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมเพาะเห็ด  
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  ๑๖.๓ นางทองดี  ภูมิสถาน   ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมเพาะเห็ด 
 ๑๗. งานฟารมไมผล 

 ๑๗.๑ นางสาวเมตตา  แสงคํา  คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมไมผล 
 ๑๗.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย  คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมไมผล 
 ๑๗.๓ นายบุญโชติ  ฉิมโค  คร ู ประจํางานฟารมไมผล   

  ๑๗.๔ นายภักดี  สุทาบุญ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมไมผล 
 ๑๘. งานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 

 ๑๘.๑  นางสาวเขลางครัตน  ปญญาบาล คร ู หัวหนางานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 
 ๑๘.๒  นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด   คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมสวนผัก 
 ๑๘.๓  นายวารินทร  คําขจร        คร ู ประจํางานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 
 ๑๘.๔  นายถวิล  ภูมิสถาน       ลูกจางช่ัวคราว       ประจํางานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 

 ๑๙. งานฟารมนาขาว 
 ๑๙.๑ นางสาวเมตตา  แสงคํา    คร ู หัวหนางานฟารมนาขาว 
 ๑๙.๒ นางณัฏฐภาสรณ  สีเลือด    คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมนาขาว 
 ๑๙.๓ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร    คร ู ประจํางานฟารมนาขาว  

  ๑๙.๔ นายประถม  สุทารส         ลูกจางช่ัวคราว   ประจํางานฟารมนาขาว 
 ๒๐. งานบริการและซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงฟารม 

 ๒๐.๑ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู หัวหนางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๐.๒ นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู ผูชวยหัวหนางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๐.๓ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี   พนักงานราชการ ประจํางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๐.๔ นายอํานวยการ  ภาษี        ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานบริการและซอมบํารุงฯ 

  ๒๐.๕ นายอนุชิต  แกวสาย ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๑. งานโรงงานแปรรูปน้ํานม 

 ๒๑.๑ นางประภาพร  ไกยราช     คร ู หัวหนางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๒ นางสาวภัทรพิชชา วรพิมพรัตน  คร ู ผูชวยหัวหนางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๓ นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ     คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๔ นางสุกานดา  อาจหาญ     คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๕ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ     คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๖ นางสาวประวันทร  ผลัดศรี   พนักงานราชการ   ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๗ นายอานนท  นนทบุตร        ลูกจางประจํา ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๘ นายสุพันธ  นมัสการ          ลูกจางประจํา ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๙ นางสองแสง  รัตนลัมภ        ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๐ นายสมจิตร  ศิริผล    ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๑ นางสาววิไล  แสนโคตร       ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๒ นายบุญศรี  สุริยะ  ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๓ นายประเทือง  ชาติมนตรี      ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๔ นายทองสา  รัตนา  ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๕ นายอําไพ   พรมศาสตร      ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
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 ๒๑.๑๖ นายยงยุทธ  ภูมิสถาน      ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๒. งานโรงงานแปรรูปเนื้อ 

 ๒๒.1 นายปริทรรศน  รบกลา  คร ู ผูชวยหัวหนางานโรงงานแปรรูปเนื้อ 
 ๒๒.2 นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ  คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปเนื้อ 
 ๒๓. งานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
 ๒๓.๑ นายนครินทร  หนูสวัสด์ิ คร ู หัวหนาโครงการสวนสมเด็จฯ 

๒๓.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย คร ู ผูชวยหัวหนาโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๓ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๔ นายวารินทร  คําขจร คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๕ นายปริทรรศน  รบกลา คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๖ นางสาวภัทรพิชชา  วรพิมพรัตน คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๗ นางธนญัญาณ  อุดมกิจอารย คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๔ นายสมทรง  โอชารส ลูกจางประจํา ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๕ นายกอน  วงศทวี ลูกจางประจํา ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๖ นายอําคา  ศรีสะอาด ลูกจางประจํา  ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๗ นายสมศรี  พรมมาศ ลูกจางประจํา ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๘ ลูกจางช่ัวคราว จํานวน ๓๖ คน  ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
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ฝายผูบริหาร 5 5 5 1 4 1 4

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 9 5 4 4 5 3 6 2 3

แผนกวิชาพืชศาสตร 13 10 2 1 5 8 1 5 7 4 6

แผนกวิชาสัตวศาสตร 14 13 1 9 5 1 9 4 5 4 1

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 9 8 1 3 6 1 5 3 3 5

แผนกวิชาชางกลเกษตร 4 2 2 4 3 1 1 1

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 3 3 3 3

แผนกวิชาประมง 5 4 1 2 3 3 1 1 3

รวมทั้งหมด 62 50 10 2 32 30 4 35 22 17 29 1
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1.  ฝายบริหารทรัพยากร

    1.1  งานบริหารงานทั่วไป 4 1 1 2 1 3 2 1 1

    1.2  งานบุคลากร 0

    1.3  งานการเงิน 4 1 1 1 1 4 1 3

    1.4  งานการบัญชี 1 1 1 1

    1.5  งานพัสดุ 6 4 2 4 2 1 1 3 1

    1.6  งานอาคารสถานที่ 6 1 5 6 3 2 1

    1.7  งานทะเบียน 1 1 1 1

    1.8  งานประชาสัมพันธ 0

สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา

จํานวนครูแยกตามแผนกวิชา

ผูบริหาร/แผนกวิชา

จํา
นว

น(
คน

)

สภานภาพ เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ

ผูบริหาร/แผนกวิชา



2. ฝายแผนงานและความ 0

    2.1.  งานวางแผนและ 1 1 1 1

    2.2.  งานศูนยขอมูล 1 1 1 1

    2.3.  งานความรวมมือ 0

    2.4.  งานวิจัย พัฒนา 
่

0

    2.5.  งานประกัน 0

    2.6.  งานสงเสริมผลิตผล
 

0

  2.7.  งานฟารมและโรงงาน

      1)ฟารมโคนม 4 1 3 4 3 1

      2)ฟารมโคเนื้อ 1 1 1 1

      3)ฟารมกระบือ 1 1 1 1

      4)ฟารมแพะและแกะ 1 1 1 1

      5)ฟารมสุกร 1 1 1 1

      6)ฟารมสัตวปก 1 1 1 1

      7)ฟารมผสมเทียม 1 1 1 1

      8)ฟารมพืชอาหารสัตว 0

      9)โรงงานผสมอาหาร 1 1 1 1

      10)ฟารมประมง 1 1 1 1

      11)ฟารมสวน 1 1 1 1

      12)ฟารมยางพารา-
้

0

      1๓)ฟารมไมดอก-ไม 1 1 1 1

      1๔)ฟารมเพาะเห็ด 1 1 1 1

      15)ฟารมผลไม 1 1 1 1

      16)ฟารมสวนผักและ 0

      17)ฟารมนาขาว 1 1 1 1

      18)งานบริการและ 2 2 2 1 1

เครื่องทุนแรงฟารม

      19)โรงงานแปรรูปน้ํานม 10 2 8 8 2 6 4

      20)โรงงานแปรรูปเนื้อ 0

      21)โครงการสวน 38 4 34 34 4 38

3.  ฝายพัฒนากิจการ

3.1.  งานกิจกรรมนักเรียน 1 1 1 1

3.2.  งานครูที่ปรึกษา 0

๒๙



3.3.  งานปกครอง 1 1 1 1

3.4.  งานแนะแนวอาชีพ 1 1 1 1

3.5.  งานสวัสดิการนักเรียน 0

3.6.  งานโครงการพิเศษและ 2 1 1 1 1 1 1

4.  ฝายวิชาการ

4.1.  แผนกวิชา 6 2 4 3 3 4 1 1

4.2. งานพัฒนาหลักสูตรการ 1 1 1 1

4.3.  งานวัดผลและ 0

4.4.  งานวิทยบริการและ 1 1 1 1

4.5.  งานอาชีวศึกษาระบบ 0

4.6.  งานสื่อการเรียนการ 0

รวมทั้งสิ้น 104 3 3 20 78 75 29 63 8 20 12 1

๓๐
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การจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
หลักสูตร 

๑.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๒.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๒๕๔๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปดสอนใน ๖ 

สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาพืชศาสตร   สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวรักษ   สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาชางกลเกษตร      และสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๓.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๒๕๔๖ ประเภทวิชาประมง เปดสอน  สาขาวิชาการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

๔.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖   ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ    

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

๕.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๒๕๔๖  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอน  ๒ 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 

การจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง 2546)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕6   หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๔๖  มีรายละเอียด ดังนี ้

1.  การเรียนการสอนในระบบ 

 1.1 โครงสรางการบริหาร แบงเปน  7  แผนกวิชา  ไดแก 

  1.1.1  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

1.1.2  แผนกวิชาพืชศาสตร 

  1.1.3  แผนกวิชาสัตวศาสตร 

  1.1.4  แผนกวิชาชางกลเกษตร   

  1.1.5  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  1.1.6  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

  1.1.7  แผนกวิชาประมง 

      1.2 การจัดการศึกษา แบงเปนหลักสูตรตาง ๆ   ดังนี ้

  1.2.1 หลักสูตร  ปวช. 2556   ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

                       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร สัตวศาสตร และประมง 

                    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (อศ.กช.)  

  1.2.2  หลักสูตร  ปวช. 2545 (ปรับปรุง  2546)  ประเภทวิชา  
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                         พาณิชยกรรม   สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  1.2.3  หลักสูตร   ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   ไดแก 

   - สาขาวิชาพืชศาสตร 

   - สาขาวิชาพืชศาสตร (ทวิภาคีไทย-อิสราเอล) 

   - สาขาวิชาสัตวศาสตร 

   - สาขาวิชาสัตวศาสตร (ทวิภาคี-เบทาโกร  และ ทวิภาคี-ดัชมิลล) 

   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

    - สาขาวิชาชางกลเกษตร 

    - สาขาวิชาสัตวรักษ 

    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อศ.กช.) 

1.2.4 หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาประมง  ไดแก 

- สาขาวิชา การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

   1.2.5  หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ไดแก 

    - สาขาวิชาการบัญชี 

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 2.  การเรียนการสอนนอกระบบ 

     2.1  โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะส้ัน 

 2.1.1  การเล้ียงไก 

 2.1.2  การเล้ียงปลา 

 2.1.3  การเล้ียงสุกร 

 2.1.4  การเล้ียงโค 

 2.1.5  การเพาะเห็ด 

 2.1.6  การแปรรูปผัก – ผลไม 

 2.1.7  ชีววิถีและปุยชีวภาพ 

 2.1.8  การจัดการยางพารา 

 2.1.9  การเพาะชํากลาไม 

 2.1.10 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1.11 การดําเนินงานสหกรณ 

 2.1.12 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 2.1.13  การผสมเทียมโค 

 2.1.14  การทําขนมตาง ๆ 

 2.1.15  การบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร 
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 3.  การเรียนการสอนแบบทวิภาคี 

      3.1  ทวิภาคีในประเทศ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชา 

สัตวศาสตร 

      3.2  ทวิภาคีตางประเทศ  2  โครงการ คือ   

             - โครงการจัดการศึกษารวมกับประเทศเดนมารค ระดับ ปวส.ในสาขาวิชา 

สัตวศาสตรดานโคนม  สุกร      

 - โครงการจัดการศึกษารวมกับประเทศอิสราเอล ระดับ ปวส. ในสาขาวิชา 

พืชศาสตร     

  4. การเรียนการสอนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)    

  จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร ในศูนยการเรียน

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาใหกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพ ในชุมชนหางไกลและขาดโอกาสทาง

การศึกษา  

  ๕. งานฟารมเพื่อการเรียนการสอน 
   ๕.๑ งานฟารมโคนม 
   ๕.๒ งานฟารมโคเนื้อ 
   ๕.๓ งานฟารมกระบือ 
   ๕.๔ งานฟารมแพะและแกะ 

    ๕.๕ งานฟารมสุกร 
   ๕.๖ งานฟารมสัตวปกและไกอุโมงคลม 
   ๕.๗ งานฟารมผสมเทียม 

    ๕.๘ งานฟารมพืชอาหารสัตว 
   ๕.๙ งานฟารมโรงผสมอาหารสัตว 
   ๕.๑๐ งานฟารมประมง 

    ๕.๑๑ งานฟารมสวนพฤกษชาติและจัดจําหนายพันธุไม  
    ๕.๑๒ งานฟารมยางพารา – ปาลมน้ํามัน 
    ๕.๑๓ งานฟารมไมดอก – ไมประดับ 
    ๕.๑๔ งานฟารมเพาะเห็ด 
    ๕.๑๕ งานฟารมไมผล 
    ๕.๑๖ งานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 
  ๕.๑๗ งานฟารมนาขาว 
    ๕.๑๘ งานบริการและซอมบํารุงเครื่องทุนแรงฟารม 
    ๕.๑๙ งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 
    ๕.๒๐ งานโรงงานแปรรูปเนื้อ 
  ๕.๒๑ งานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครนิทรศรสีะเกษ 
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ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1 ป 2 รวม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

   สาขางานพืชศาสตร 11 17 28 28

   สาขางานสัตวศาสตร 20 44 64 64

   สาขางานการประมง 13 15 28 28

   สาขางานเกษตรทั่วไป 123  - 20 20 20   
กช) 25 12 16 28 28

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

   สาขางานการบัญชี

   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 15 10 6 16 16

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

   สาขางานเกษตรศาสตร 91 186 277 277

สาขาวิชาพืชศาสตร

   สาขางานพืชสวน 24 18 42 42

  สาขางานพืชสวน(ทวิภาค)ี 25 40 65 65

สาขาวิชาชางกลเกษตร

   สาขางานชางกลเกษตร 6 10 16 16

สาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ

   สาขางานผลิตภัณฑสัตว 0 9 9 9

สาขาวิชาสัตวรักษ

   สาขางานสัตวรักษ 0 7 7 7

สาขาวิชาสัตวศาสตร

   สาขางานการจัดการผลิตสัตว 28 25 53 53   
ภาค)ี 15 37 52 52

ทั่วไป   
ทั่วไป 9 19 28 28

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

   สาขางานการบัญชี 12 8 20 20

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 12 16 16

รวม 163 66 118 184 214 371 585 769

ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น
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ผลงานเดน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
ผลงานเดนของสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๔  ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๕   ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบแรก (๒๕๔๔-๒๕๔๘) ประจําปการศึกษา๒๕๔๔  

  ดานอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖  สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ. ไดคะแนนระดับดีมาก 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสถานศึกษาท่ีสงเสริมสนับสนุนมารยาทไทย

ดีเดนตามโครงการงามอยางไทยจากกระทรวงวฒันธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาตนแบบ (Super Model)   

  ดานการจัดการเทคโนโลยีโคนม จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ เกียรติบัตรทอง มีคะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการสมาชิก

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติอันดับ 3 ปซอน ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  

พ.ศ.๒๕๕๐  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสอง (๒๕๔๙-๒๕๕๓) ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  

  ดานอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                   

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ไดรับรางวัลชนะเลิศ (หญิง) การแขงขันรักบ้ีฟุตบอล 7 คน โครงการอาชีวศึกษามุงสูทีม

ชาติจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับสมาคมรักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ 3 ปซอน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริการจัดการตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒” 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทการคิดคนส่ิงประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประชุมทาง

วิชาการสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมาร ีระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓๔   ณ  วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีราชบุรี  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแขงขันทักษะในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทยระดับชาติครั้งท่ี ๓๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน  

  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
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พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ คะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการสมาชิกองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๓๒  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนิทรรศการเรื่อง ปูนาพารวย  ในการประชุมวิชาการ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๓ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย 

พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ คะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการสมาชิกองคการเกษตรกร

ในอนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๓๓   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

พ.ศ.๒๕๕๕  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดนิทรรศการ เรื่องมะนาวเงินลาน ในการประชุม

วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๔  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูม 

พ.ศ.๒๕๕๕  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดประกาศเกียรติคุณใหเปนสถาบันท่ีใหความรวมมือ

จัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอ นานกวา ๕ ป  รวม

เปนปริมาณโลหิตท่ีไดรับบริจาคเกินกวา ๑,๐๐๐ หนวย ประจําป  ๒๕๕๕ 

พ.ศ.๒๕๕๕  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) ประจําปการศึกษา๒๕๕๔ ดาน

อาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับประเทศ ประเภทท่ี ๔  ราษฎรไดรับความรูจากวิทยาลัย

และใชไดผลดีเดน ในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประเภทท่ี  ๓ นักศึกษา 

  ปจจุบันของวิทยาลัยนําไปใชขยายผลดีเดน ในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน   

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ระดับประเทศ ประเภทท่ี ๓  นักศึกษาปจจุบันของ

วิทยาลัย นําไปใชขยายผลดีเดน ในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

พ.ศ.๒๕๕๖  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนิทรรศการ เรื่องโคเนื้อเกษตรศรี ในการประชุม

วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบชนะเลิศ อันดับท่ี ๑  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในโครงการเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษา ขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ป ๒๕๕๗       

พ.ศ. ๒๕๕๘  ผานการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตันสังกัด ประจําป ๒๕๕๘ ในระดับดีมาก  

พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   
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ผลงานเดนของครูและบุคลกรทางการศึกษา  

 ปการศึกษา ๒๕๕๔  

  ๑.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๕๔ นางจิตรา    อาจิณกิจ 

     ๒.รางวัลครูดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน    16   คน 

  ๓.รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป  2554   จํานวน  12  คน 
  

 ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ๑.รางวัลครูดีเดนอาชีวศึกษา ประจําป ๒๕๕๕ 

-นางจิตรา  อาจิณกิจ 

          -นางศรีภรัชต   รัศมีวงจันทร  

  ๒.รางวัลโลประกาศเกียรติคุณ “ตนแบบครสูรางคน”  ประจําป ๒๕๕๕ 

 -นางจิตรา   อาจิณกิจ   

      ๓.รางวัลผูบริหารดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    จํานวน  4  คน 

      4. รางวัลครูดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน   24  คน 

      5.รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป  2555   จํานวน  15    คน 
  

 ปการศึกษา ๒๕๕๖  

  ๑. รางวัลผูบริหารดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  1  คน 

                 2.  รางวัลครูดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ       จํานวน   15  คน 

        3.  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป  2556   จํานวน  15  คน    
  

ผลงานวิจัยเดนครูและบุคลกรทางการศึกษา    

  ๑.นางจิตรา อาจิณกิจ นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติท่ีประเทศออสเตรีย  เรื่อง  

“Minimal-water food security in the Mekong basin : Plastics lined fishponds.”  

 1. นายสิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  รางวัลชนะเลิศ  อันดับท่ี ๑ เหรียญทอง การนําเสนอผลงานวิจัย

ของครูและสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งท่ี ๓๔ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุร ี

              2. นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ เหรียญทอง การนําเสนอผลงานวิจัยของ

ครูและสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งท่ี ๓๔ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุรี  
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 1. นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ เหรียญทอง  การนําเสนอผลงานวิจัย

ของครูและสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งท่ี ๓๕ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

อุบลราชธานี 
 

ผลงานเดนของนักศึกษา 

      1.นางสาวดวงดาว  สุวรรณจักร  ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

     2.นายสิงหนาถ  โถทอง   ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.)   

     3.นายสุขสันต  จันทรแจม  ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)   

           4.นายนฤเบศ   รัตนวัน  ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.)   

     5.นายนฤเบศ  รัตนวัน   ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพ จากกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย   

     6.นายนฤเบศ   รัตนวัน   ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ สมาชิก อกท. ดีเดนระดับชาติ  

                7.นางสาวภัชฎา  วงศใหญ   ไดรับรางวัล “คนดีศรีอีสาน” จากกระทรวงวัฒนธรรม  

     8.นายณัฐพล   ปกปน   ไดรับพระราชทานโลคณะกรรมการดําเนินงาน อกท. ระดับชาติ   
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    สรุปงบประมาณรายรับ และ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559

           งบประมาณรายรับ 

1 เงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 9,464,634     

2 เงินงบประมาณ

2.1 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป จํานวน 7,263,250     

2.2 งบ  ปวช. จํานวน 7,300,000     

2.3 งบ  ปวส. จํานวน 1,250,000     

2.4 งบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 260,000       

2.5 งบดําเนินงาน จํานวน 3,104,800     

2.6 งบลงทุน จํานวน 1,900,000     

2.7 งบรายจายอื่น จํานวน 7,442,700     

                รวม รายรับทั้งสิ้น จํานวน 37,985,384  

1 งบประมาณที่จําเปนตองจาย จํานวน 28,251,240   

2 ฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1,000,000     

3 ฝายแผนงสยและความรวมมือ จํานวน 1,000,000     

4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จํานวน 1,000,000     

5 ฝายวิชาการ จํานวน 1,500,000     

                รวม รายจายทั้งสิ้น จํานวน 32,751,240  

สรุปภาพรวมงบประมาณ 2559

      1.งบประมาณรายรับ 37,985,384   

      2.งบประมาณรายจาย 32,751,240   

         -คาครุภัณฑ (เงินรายไดสถานศึกษา) 550,000       

รวม 33,301,240   

           งบประมาณรายจาย 

สามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน



                                                       งบประมาณรายรับ  ปงบประมาณ 2559 
1 เงินคงเหลือ

1.1 รายการเงินคงเหลือ  ปงบประมาณ 2558

     (1) เงินรายไดสถานศึกษา (ยอดยกมา) 249,142          

1.2 เงินรายไดสถานศึกษา ปงบประมาณ 2559

     (1) รายไดทั่วไป

         1) คาลงทะเบียนนักศึกษา ปวช   จํานวน 475 คน 450 บาท/คน 213,750          

         2) คางลงทะเบียนนักศึกษา ปวส. จํานวน 557 คน 1,800  บาท/คน 1,002,600       

         3) รายไดอื่นๆ 200,000          

     (2) รายไดงานฟารม (ป 2558=3,065,636 บาท) 3,000,000       

     (3) รายไดโรงงานแปรรูปนม 3,000,000       

     (4) รายไดสวนพฤกษศาสตร 1,000,000       

     (5) รายไดมินิมารท 550,000          

         รวม เงิน บกศ.ทั้งสิ้น ป 2558=8,406,655 บาท) 9,215,492      

2 เงินงบประมาณ

2.1 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป

     (1) คาหนังสือ                           จํานวน 475 คนๆ 2000 บาท/คน 950,000          

     (2) คาอุปกรณการเรียน          

         1) นศ.เกษตรกรรม                 จํานวน 331 คนๆ 1600 บาท/คน 529,600          

         2) นศ.เกษตรทั่วไป(อศ.กช.)       จํานวน 97 คนๆ 1200 บาท/คน 116,400          

         3) นศ.พาณิชยกรรม               จํานวน 47 คนๆ 1000 บาท/คน 47,000            

     (3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             จํานวน 475 คนๆ 950 บาท/คน 451,250          

     (4) คาเครื่องแบบ                       จํานวน 475 คนๆ 900 บาท/คน 427,500          

     (5) คาจัดการเรียนการสอน

         1) นศ.เกษตรปฏิรูป              จํานวน 331 คน 11900 บาท/คน 3,938,900       

         1) นศ.เกษตรทั่วไป (อศ.กช.)   จํานวน 97 คน 5900 บาท/คน 572,300          

         1) นศ.พาณิชยกรรม             จํานวน 47 คน 4900 บาท/คน 230,300          

          รวม อุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป (ป 2558= 3,181,500 บาท) 7,263,250      
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2.2 งบ  ปวช.

     (1) งบดําเนินงาน 3,400,000       

     (2) คาสาธารณูปโภค 1,000,000       

     (3) งบบุคลากร 2,900,000       

          รวม งบ ปวช. (ป 2558= 7,161,800 บาท) 7,300,000      

2.3 งบ  ปวส.

     (1) งบดําเนินงาน 1,200,000       

     (2) คาสาธารณูปโภค 50,000            

          รวม งบ ปวส. (ป 2558= 1,195,800 บาท) 1,250,000      

2.4 งบอุดหนุนทั่วไป

     (1) องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 50,000            

     (2) การฝกอบรมเกษตรกรระยะสั้น 90,000            

     (3) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 90,000            

     (4) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000            

          รวม งบอุดหนุนทั่วไป (ป 2558= 258,000 บาท) 260,000         

2.5 งบดําเนินงาน

     (1) ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 250,000          

     (2) การดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 2,854,800       

          รวม งบดําเนินงานระยะสั้น (ป 2558= 227,000 บาท) 3,104,800      

2.6 งบลงทุน

   -คาครุภัณฑ

     (1) ครุภัณฑรถไถพรอมเครื่องตัดหญาเลี้ยงสัตว 1,900,000       

          รวม งบลงทุน (ป 2558= 900,000 บาท) 1,900,000      

2.7 งบรายจายอื่น

      (1) สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 50,000            

      (2) การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

          1) เกษตรกรรุนใหม 300,000          

          2) ฝกอบรมอาชีพสตรี 50,000            

          3) ตามรอยพระยุคลบาท (โคนม) 1,000,000       

          4) การอนุรักษดินและน้ํา 10,000            

      (3) การลดปญหาการออกกลางคัน 100,000          

      (4) ทุนพระราชทาน (กัมปงเฌอเตรียล) 1,300,000       

      (5) การเสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็ก 800,000          

      (6) ศูนยความชํานาญเฉพาะทาง 200,000          
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      (7) การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 350,000          

      (8) ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (fixit) 500,000          

      (9) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 700,000          

      (10) อาชีวศึกษาเพื่อการแกไขปญหาความยากจน (อศ.กช.) 700,000          

      (12) อาชีวะพัฒนา 300,000          

      (13) การยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000            

      (14) การหารายไดระหวางเรียน 80,000            

      (16) งบกระตุนเศรษฐกิจ (รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก) 982,700          

          รวม งบรายจายอื่น (ป 2558= 17,154,485 บาท) 7,442,700      

                                                            สรุป รายรับ ปงบประมาณ 2559
          1.เงินรายไดสถานศึกษา 9,464,634       

          2.เงินงบประมาณ 28,520,750     

                                             รวมทั้งสิ้น 37,985,384    

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาสําหรับคํานวณงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559

ระดับ ปวช./สาขาวิชา ป1,2; 2558 รับ2559 รวม

เกษตรปฏิรูป 166 165 331

เกษตรทั่วไป(อศ.กช.) 37 60 97

พานิชยกรรม 25 22 47

รวม 228 247 475

ระดับ ปวส./สาขาวิชา ป1; 2558 รับ2559 รวม

เกษตรทั่วไป/ประมง 198 319 517

บริหารธุรกิจ 16 24 40

รวม 214 343 557

รวมทั้งสิ้น 442 590 1,032  
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                                                                                                                                      งบประมาณรายจาย  ปงบประมาณ 2559

1 งบประมาณที่จําเปนตองจาย

1.1 งบบุคลากร

    1) คาตอบแทนพนักงานราชการ         12 คน จํานวนเงิน 2,820,000     บาท

    2) คาจางลูกจางชั่วคราวภายในวิทยาลัย 41 คน จํานวนเงิน 3,000,000     บาท

    3) คาจางครูตางประเทศ 1 คน จํานวนเงิน 160,000       บาท

    4) คาสมทบเงินประกันสังคม จํานวนเงิน 260,000       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค

    1) คาไฟฟา จํานวนเงิน 5,000,000     บาท

    2) คาน้ําประปา จํานวนเงิน 500,000       บาท

    3) คาโทรศัพท จํานวนเงิน 75,000         บาท

    4) คาบริการอินเทอเน็ต จํานวนเงิน 100,000       บาท

    4) คาไปรษณีย จํานวนเงิน 65,000         บาท

1.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง-ซอมบํารุงรักษายานพาหนะ

    1) คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนเงิน 1,000,000     บาท

    2) คาซอมบํารุงยานพาหนะ จํานวนเงิน 200,000       บาท

1.4 งบกลาง-ฉุกเฉิน

    1) คาตอบแทนการเดินทางไปราชการ จํานวนเงิน 2,500,000     บาท

    2) คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวนเงิน 100,000       บาท

    3) งบฉุกเฉิน (ใชเงิน บกศ.) จํานวนเงิน 2,000,000     บาท

1.5 คาซอมครุภัณฑและสิ่งกอสราง

    1) คาซอมครุภัณฑ (งาน/แผนก/ฟารม) จํานวนเงิน 500,000       บาท

    2) คาซอมสิ่งกอสราง(งาน/แผนก/ฟารม) จํานวนเงิน 500,000       บาท

1.6 คาอื่นๆ

    1) หนี้คางชําระป งปม. 2558 จํานวนเงิน 2,549,490     บาท

    2) คาหนังสือเรียน จํานวนเงิน 950,000       บาท

    3) คาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน 693,000       บาท

    4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน 451,250       บาท

    5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน 427,500       บาท

    6) ครุภัณฑรถไถพรอมเครื่องตัดหญาเลี้ยงสัตว จํานวนเงิน 1,900,000     บาท

    ๗) คาอาหารสัตว จํานวนเงิน 2,500,000     บาท

    ๘) คาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ จํานวนเงิน 2,854,800     บาท

                             �รวม (งบประมาณจําเปนตองจาย) จํานวนเงิน 28,251,240  บาท
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2 ฝายบริหารทรัพยากร (ป งปม. 2558=1,606,721 บาท)

2.1 งานบริหารงานทั่วไป

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 140,000       บาท

2.2 งานบุคลากร

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 155,000       บาท

2.3 งานการเงิน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

2.4 งานบัญชี

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 15,000         บาท

2.5 งานพัสดุ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

2.6 งานอาคารสถานที่

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 450,000       บาท

2.7 งานทะเบียน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 25,000         บาท

2.8 งานประชาสัมพันธ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 80,000         บาท

                           รวม 895,000       บาท

2.9 ครุภัณฑ

     1)งานการเงิน 

       -ตูเก็บเอกสาร จํานวนเงิน 15,000         บาท

     3)งานพัสดุ

       -เครื่องพิมพ จํานวนเงิน 20,000         บาท

     4)งานอาคารสถานที่

       -เครื่องขยายเสียง จํานวนเงิน 50,000         บาท

     5)งานประชาสัมพันธ

       -เครื่องคอมพิวเตอร จํานวนเงิน 20,000         บาท

                           รวม 105,000       บาท

                             รวม (งบประมาณฝายบิหารทรัพยากร) จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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3 ฝายแผนงานและความรวมมือ

3.1 งานวางแผนและงบประมาณ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

3.2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      -การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอเน็ตภายในวิทยาลัย จํานวนเงิน 50,000         บาท

      -ระบบรายงานขอมูลงานฟารม การเงิน พัสดุ แผนงานและบุคลากร จํานวนเงิน 50,000         บาท

3.3 งานความรวมมือ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

3.4 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

3.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      -การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวนเงิน 80,000         บาท

3.6 งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

3.7 งานฟารมและโรงงาน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน -               บาท

                           รวม 300,000       บาท

๓.๘ ครุภัณฑ

      1) งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 25,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

      1) งานวางแผนและงบประมาณ

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 25,000         บาท

                           รวม 55,000         บาท

                          รวม (งบประมาณฝายแผนงานและความรวมมือ) จํานวนเงิน 355,000       บาท

3.8 งานฟารมและโรงงาน (ป งปม. 2558=4,407,183 บาท)

     (1) ฟารมสัตวศาสตร (ป งปม. 2558=4,201,497 บาท)

         1) โคนม

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 75,000         บาท

         2) โคเนื้อ

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท
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         3) ผสมเทียม

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 15,000         บาท

         4) กระบือ

             -คายายคอก-รั้ว สรางอาคารและที่พักคนงาน จํานวนเงิน 250,000       บาท

         5) แพะแกะ

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

         6) สุกร

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

         7) สัตวปก

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

        8) พืชอาหารสัตว

             -คาวัสดุ จํานวนเงิน 25,000         บาท

                             รวม (ฟารมสัตวศาสตร) จํานวนเงิน 465,000       บาท

     (2) ฟารมพืชศาสตร  (ป งปม. 2558=135,436 บาท)

         1) ฟารมยางพารา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         2) ฟารมนาขาว

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         3) ฟารมเห็ด

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         4) ไมดอกไมประดับ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

         5) ฟารมผลิตพืชผัก

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         6) ไมผลยืนตน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

                             รวม (ฟารมพืชศาสตร) จํานวนเงิน 100,000       บาท

     (3) ฟารมประมง  (ป งปม. 2558=70,250 บาท)

         1) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 80,000         บาท

                             รวม (ฟารมประมง) จํานวนเงิน 80,000         บาท

                             รวม (ทุกฟารม) จํานวนเงิน 645,000       บาท

                           �รวม (งบประมาณฝายแผนงานและความรวมมือ)จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  (ป งปม. 2558=1,823,913 บาท)

4.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

    -งานฝายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จํานวนเงิน 40,000         บาท

    -กิจกรรมชมรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) จํานวนเงิน 100,000       บาท

    -กิจกรรม อกท. ระดับภาค จํานวนเงิน 250,000       บาท

    -กิจกรรม อกท. ระดับชาติ จํานวนเงิน 200,000       บาท

4.2 งานครูที่ปรึกษา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

4.3 งานปกครอง

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

4.4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 100,000       บาท

4.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

4.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 150,000       บาท

                     รวม จํานวนเงิน 950,000       บาท

4.7 ครุภัณฑ

      1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 20,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

      ๒) งานครูที่ปรึกษา

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 20,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

                     รวม จํานวนเงิน 50,000         บาท

                     �รวม (งบประมาณฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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5 ฝายวิชาการ  (ป งปม. 2558=1,292,776 บาท)

5.1 งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

      1) งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      3) หองเรียนรูเฉพาะทาง (พืช/ปฐพีวิทยา))

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 90,000         บาท

      4) การจัดการศึกษาทวิศึกษา (รร.ประสานมิตร/รร.ราชประชานุเคราะห)

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 165,000       บาท

5.2 งานวัดและประเมินผล

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

5.3 งานวิทยบริการและหองสมุด

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

5.4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวนเงิน

     1)  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

5.5 งานสื่อการเรียนการสอน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 5,000            บาท

5.6 แผนกวิชา

    (1) สามัญสัมพันธ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 70,000         บาท

    (2) พืชศาสตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 200,000       บาท

    (3) สัตวศาสตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 200,000       บาท

    (4) ประมง

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 100,000       บาท

    (5) ชางกลเกษตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 50,000         บาท

    (6) อุตสาหกรรมเกษตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 80,000         บาท

    (7) บริหารธุรกิจ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 60,000         บาท

                             รวม 1,160,000    
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5.7 คาครุภัณฑแผนกวิชา

    1) สามัญสัมพันธ

             -เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จํานวนเงิน 25,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 25,000         บาท

    2) พืชศาสตร

             -ปมน้ําขนาด 1 แรงมา จํานวนเงิน 5,000            บาท

             -เครื่องทําน้ําดื่ม 3 หัวกด จํานวนเงิน 17,000         บาท

             -คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 20,000         บาท

             -เครื่องพิมพมัลติฟงซั่น แบบ Inkjet จํานวนเงิน 8,000            บาท

    3) สัตวศาสตร

             -เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 4 เครื่อง จํานวนเงิน 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 2 เครื่อง 24,000         บาท

             -โตะพับ จํานวน 4 ตัว 6,000            บาท

    4) ประมง

             -เกาอี้พนักพิงพลาสติก 5,400            บาท

             -เกาอี้พนักพิงโครงเหล็ก 8,400            บาท

             -โตะพับ จํานวน 4 ตัว 8,000            บาท

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง 10,000         บาท

             -pH มิเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง 5,000            บาท

             -เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 5,000            บาท

             -ปมน้ํา ขนาด 3 นิ้ว 8,200            บาท

    5) ชางกลเกษตร

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง 12,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 28,000         บาท

    6) อุตสาหกรรมเกษตร ไมมี

    7) บริหารธุรกิจ

             -เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2๔,000 จํานวน 2 เครื่อง 60,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 30,000         บาท

                             รวม 340,000       บาท

                             �รวม (งบประมาณฝายวิชาการ) จํานวนเงิน 1,500,000    บาท

    รวม (งบประมาณรายจาย �+�+�+�+�) จํานวนเงิน 32,701,240  บาท
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  255๙ 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วัน/เดือน/ป รายละเอียดการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยฯ/งานวางแผนฯ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ รองฯ ฝายแผน 
15-19 ตุลาคม 2558 รองฯฝายตางๆ ประชุม/ประสานงานในสังกัด   รองฯ ฝายตางๆ 
20 ตุลาคม 2558 รองฯฝายตางๆ จัดสงโครงการ/แผนการใชงบประมาณ  รองฯ ฝายตางๆ 
20 ตุลาคม 2558 วิเคราะห โครงการ/แผนการใชงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายวิทยาลัยฯ นโยบายสถาบันและนโยบาย สอศ. 
รองฯ ฝายแผนฯ 

21 ตุลาคม 2558 นําเสนอการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป งปม.2559 

รองฯ ฝายแผนฯ 

22 ตุลาคม 2558 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 ฉบับ
สมบูรณและทําการตรวจสอบความถูกตอง 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

23-26 ตุลาคม 2558 จัดทําสําเนาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  
จํานวน 45 เลม (ตามโครงสรางบริหารจํานวน 3๗ เลม, 
นําเสนอ สอศ. จํานวน 1 เลม,เผยแพร จํานวน 7 เลม)  

หน.งานแผนฯ 

ตุลาคม 2558 ถึง       
30 เมษายน ๒๕๕๙  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการและแผนการใช
งบประมาณ  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

16-20 พฤษภาคม 2559 ติดตาม นิเทศ โครงการและแผนการใชจายงบประมาณ ของ
ฝายตางๆ  

รองฯ ผอ.ทุกฝาย  

23-27 พฤษภาคม  
2559 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 รองฯ ผอ.ทุกฝาย 

16 พฤษภาคม 2559 ถึง  
30 กันยายน ๒๕๕๙  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการและแผนการใช
งบประมาณ  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

๑-๓1 ตุลาคม 255๙ รองฯ ฝายตางๆ ติตาม/รวบรวม สผ.2,สผ.3 (ทุกรายการซื้อ) 
และผลการดําเนินงานของงานในสังกัด จัดทําขอสรุปและทํา
เปนรายงานตอวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายตางๆ 

17-28 ตุลาคม 255๙ ติดตาม/รวบรวม สผ.1-3 ทุกฉบับ นํามาจัดทํา สผ.4-5 
รายงานวิทยาลัยและ สอศ.  

หน.งานสงเสริมฯ 
รองฯ ฝายแผนฯ 

1-15 พฤษจิกายน 2559 รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของฝายตางๆ นํามาวิเคราะห 
สรุปผลและจัดทําเปนรูปเลมและทําเปนรายงานตอวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

16-30 พฤษจิกายน2559 นําเสนอตอท่ีประชุมคณะครูเกี่ยวกับ ขอดี-ขอดอยและขอท่ี
ตองพัฒนาตอท่ีประชุมวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

 

ขอปฏิบัติตามแผน 

กอนดําเนินงาน กอนดําเนินงาน ใหผูรับผิดชอบ ทําบันทึกขออนุญาตดําเนินการ 
โดยอางถึงแผนปฏิบัติการ (ระบุหนา)                 ผูรับผิดชอบ 

 
ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

หลังดําเนินงาน เมื่อดําเนินงาน เสร็จสมบูรณใหผูรับผิดชอบ สรุปเปนรูปเลม
และรายงานฝายท่ีสังกัด                                ผูรับผิดชอบ 

 
ฝาย/งาน/แผนกวิชา 
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นายบุญเลิศ โพธิ์บอน 

นายจิรศักด์ิ ดุษฎี 
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ภาคผนวก ก 
  ๑.โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ 
     ๑.๑ การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยว 

   ๑.๒ การขอรับการสนับสนุงบประมาณดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
     ๑.3 การพัฒนาระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
     ๑.4 การพัฒนาระบบงานฟารมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
     ๑.5 การกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๔.โครงการฝายวิชาการ 
     ๔.๑ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตสัตว  
     ๔.๒ การพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางสาขาพืชศาสตร 
     ๔.๓ การรวมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
  ๒.โครงการฝายบริหารทรัพยากร 
     ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๒ การจัดการและพัฒนางานบุคลากร 
     ๒.๓ การปรับปรุงซอมแซมคารสัตวรักษ 
     ๒.๔ การเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพัฯธ 

๓.โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     ๓.๑ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
     ๓.๒ การประชาสัมพันธเพิ่มปริมาณผูเรียน 
     ๓.๓ การฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน 
     3.4 ซอมแซมระบบไฟฟาอาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ  
ผูรับผิดชอบ: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

1.1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ไดดําเนินการจัดสรางต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๔   โดย
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหจังหวัดศรีสะเกษรับผิดชอบดําเนินการจัดสราง และแตงต้ังให ผูวาราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ  เปนประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดสราง ซึ่งมีผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ เปนคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อความเหมาะสมและเหตุผลหลายประการ
จังหวัดศรีสะเกษไดมอบหมายใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ใน
การดําเนินการกอสรางและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ต้ังแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
เนื่องจากสถานท่ีกอสรางสวนสาธารณะแหงนี้เปนพื้นท่ีสวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ซึ่งมีความพรอมคือมีนักวิชาการ เครื่องมือเครื่อง เครื่องทุนแรงและนักเรียนนักศึกษา ท่ีเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินการกอสราง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ราช
กิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 36 ง 17 กุมภาพันธ 2555 ขอ 5 (1) ดังนี้ “ขอ ๕ สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรมีสถานที่ต้ังและหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน (๑) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะ
เกษ ต้ังอยูที่ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด  ศรีสะเกษ ใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษดูแลรับผิดชอบ โดยมีหนาที่ตามขอ ๑๑ ผูดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร มีหนาท่ีดังนี้ (๑) ดูแล บํารุง รักษา สวนสมเด็จพระศรรีนครินทรตามผังหลักท่ีไดออกแบบไวใหแตละ
สวน โดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผูมาใชบริการ ความเรียบรอยและความสะอาด (๒) จัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนตอสวนสมเด็จพระศรีนครินทร โดยจะตองไมเปนอบายมุข หรือขัดตอ
ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย (๓) จัดต้ังงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงาน (๔) ควบคุมดูแล
ผลประโยชนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร (๕) จัดเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย (๖) ดําเนินการอื่นใดท่ี
จะเปนประโยชนตอสวนสมเด็จพระศรีนครินทร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
และสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

1.2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ เปนสวนสมเด็จแหงแรกของประเทศไทย โดยกอต้ังในป 
พ.ศ.2524 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระพระชนมายุ 80 พรรษา เมื่อป 
พ.ศ.2523 โดยเปนสวนสาธารณะมีพื้นท่ี 237 ไร ต้ังอยูในเขตตัวเมืองศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ และเปนสวนท่ีมีตนลําดวนซึ่งเปนดอกบานประจําจังหวัดศรีสะเกษ มากกวา 50,000 
ตน เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้นท่ีและนักทองเท่ียวโดยท่ัวไป นอกจากนี้ยังเปนสถานท่ีต้ัง
ของสวนสัตว ซึ่งจัดแสดงพันธุสัตว อาทิ กวาง นกกระจอกเทศ จระเข ฮิปโปโปเตมัส นกชนิดตางๆ ตลอดจน
พันธุสัตวน้ําอีกหลายชนิด 

1.3 ในคราวการประชุมสามัญประจําป 2558 ของคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายิกากิตติมศักด์ิ ทรงมีพระราชดําริ ใหสวนสมเด็จฯ ทุก
แหง ไดพิจารณาปลูกไมผล/ตนไมประจําถ่ินทุกแหง เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูแกประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่ง
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทรไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบริหารสวน
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สมเด็จฯ และผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ดําเนินการและรายงานไปยังมูลนิธิฯ เพื่อ
จะไดถวายรายงานใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบตอไป 

ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
และเปนการสนองพระราชดําริดังกลาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
และดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

2.2 เพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนแหลง
ปลูกฝง กลอมเกลาจิตใจใหเยาวชนเขาใจเกิดความหวงแหนและตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
อันเปนมรดกท่ีสําคัญของประเทศนําไปสูการอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและยั่งยืน 

2.3 เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู แหลงพักผอนหยอนใจของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
2.4 เพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

3.เปาหมาย 
 3.1 การพัฒนาและดูแลภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ มีภารกิจประจําวันคือ การ
ใหบริการประชาชน การดูแลความสะอาด ความเรียบรอย การรดน้ํา การใสปุย การพรวนดิน การตัดแตง 
สนามหญา ไมดอกไมประดับ ตนลําดวนและตนไมอื่น ตนลําดวนทรงปลูก พลับพลาท่ีประทับ พระราชานุสาว
รีย นอกจากนั้นดูแลรักษาพันธุสัตวมากกวา 200 ชนิด 

3.2 การดําเนินการปลูกไมผลเพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดแก ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง และไมประจําถ่ินศรีสะเกษ ไดแก ตนหวา,คอลแลน,มะไฟ,เค็ง ใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 การดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทศรีสะเกษ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตองจางคนงาน เพื่อดูแล
รักษาตามภารกิจประจําวัน จํานวน 35 คนๆ ละ 300 บาทตอวัน โดยจะดําเนินการดังนี ้

4.1 เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4.2 ดําเนินการการใหบริการประชาชน การดูแลความสะอาด ความเรียบรอย การรดน้ํา การใสปุย 
การพรวนดิน การตัดแตง สนามหญา ไมดอกไมประดับ ตนลําดวนและตนไมอื่น ตนลําดวนทรงปลูก พลับพลา
ท่ีประทับ พระราชานุสาวรีย และการดูแลรักษาพันธุสัตว 
 4.3 การดําเนินการปลูกไมผลเพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดแก ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง และไมประจําถ่ินศรีสะเกษ ไดแก ตนหวา,คอลแลน,มะไฟ,เค็ง ใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ 
 4.5 สรุปผลการดําเนินงานและรายตอท่ีการประชุมสามัญประจําป ของคณะกรรมการบริหารสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
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6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 

 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณในการดําเนินงานภายในสวนสมเด็จฯ จํานวน 4,500,000 บาท มีรายการดังนี ้

7.1 งบประมาณคาตอบแทนคนงาน 35 คน จํานวน 3,780,000 บาท 
 7.2 งบประมาณคาวัสดุการดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ จํานวน 720,000 บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทรท่ีเปนแหลงเรียนรู แหลง
ทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ ใหกับเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป เปนการสรางภาพลักษณใหกับการ
อาชีวศึกษาและสงผลตอการเพิ่มปริมาณผูเรียน  
 8.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สามารถใชองคความรูสําหรับการอนุรักษพันธุไม
เศรษฐกิจสําคัญและไมประจําถ่ินของจังหวัดตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นายอรัญ  สิงหคํา ผูเสนอโครงการ 

        (นายอรัญ  สิงหคํา) 
       ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ  
ผูรับผิดชอบ: งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เดิมช่ือโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เปดสอนหลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  พ.ศ. ๒๔๘๒  เปล่ียนเปนโรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพและประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
การศึกษาเกษตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1.๒ พื้นท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขท่ี ๙๑   หมู
ท่ี ๘ ถนนกสิกรรม  ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเปนสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑,๗๐๐ ไร มีการจัดการตามแผนหลัก (Master 
Farm Plan) จํานวน ๑,๗๐๐ ไร ดังนี้ 

๑.พื้นท่ีใชในการบริหารวิชาการ (Academic Area)  ๒๒๐ ไร 

๒.พื้นท่ีพักอาศัย บานพักครู หอพัก ท่ีอยูอาศัย (Residential Area) ๒0๐  ไร 

๓.พื้นท่ีฟารมของสถานศึกษา (College Farm)  ๖๐๐  ไร 

๔.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  ๒๓๗  ไร 

๕. หนองน้ํา แหลงน้ํา (Water Reservoir)  ๑๔๓  ไร 

๖. ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous)  ๓๐๐  ไร 

๑.๒ ระบบเครือขายสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยฯ ยังมีสวนท่ีตองเพิ่มเติมและการปรับปรุงแกไข อยาง
ตอเนื่อง มีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงในปงบประมาณ 2559 และนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพตอ
การบริหารสถานศึกษา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  

1.3 ระบบขอมูลสาสนเทศ เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหารจัดการของฝาย
บริหาร ตองมีขอมูลครบถวน ขอมูลท่ีสมบูรณและตองเปนขอมูลท่ีถูกตองเปนปจจุบัน ในปงบประมาณ 2559 
ตามนโยบายวิทยาลัยฯ ตองการจะพัฒนาระบการรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) ประกอบดวย 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมูลงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูลงานฟารม  

เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทําและเสนอโครงการพัฒนาระบบเครือขายและขอมูล
สารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อปรับปรุงและขยายเครือขายระบบใหบริการอินเทอเน็ตภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ 

2.2 เพื่อจัดหาโปรแกรมรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) ประกอบดวยการรายงาน 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมูลงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูลงานฟารม 
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3.เปาหมาย 
 3.1 การปรับปรุงและขยายเครือขายระบบใหบริการอินเทอเน็ต แผนกวิชาสามัญสัมพันธ แผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร แผนกวิชาบิหารธุรกิจ แผนกวิชาพืชศาสตร แผนกวิชาชางกลเกษตร หอประชุมโรงอาหาร 
หอประชุม อกท. แผนกวิชาประมง แผนกวิชาสัตวรักษ แผนกวิชาสัตวศาสตร 

๓.๒ การจัดหาโปรแกรมรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) ประกอบดวยการรายงาน 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมูลงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูลงานฟารม 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการปรับปรุงและขยายเครือขายระบบใหบริการอินเทอเน็ต แผนกวิชาตางๆ และจัดทํา
โปรแกรมรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.2 งบประมาณ จํานวน 10๐,000 บาท 
  -ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอเน็ต  50,000 บาท 
  -จัดหาโปรแกรมระบบรายงานขอมูล  50,000 บาท 
8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีระบบเครือขายใหบริการอินเทอเน็ตครอบคลุมพื้นท่ี
การใชงาน และระบบรายงานขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมลูงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูล
งานฟารม 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นายประจักษ นาราช    ผูเสนอโครงการ 

        (นายประจักษ นาราช) 
               หวหนางานศูนยขอมูลสารสรเทศ 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาระบบงานฟารมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ผูรับผิดชอบ: งานฟารมและโรงงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เดิมช่ือโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เปดสอนหลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  พ.ศ. ๒๔๘๒  เปล่ียนเปนโรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพและประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
การศึกษาเกษตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1.๒ พื้นท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขท่ี ๙๑     
หมู ท่ี ๘ ถนนกสิกรรม  ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเปนสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑,๗๐๐ ไร มีการจัดการตามแผนหลัก (Master 
Farm Plan) จํานวน ๑,๗๐๐ ไร ดังนี้ 

๑.พื้นท่ีใชในการบริหารวิชาการ (Academic Area)  ๒๒๐ ไร 

๒.พื้นท่ีพักอาศัย บานพักครู หอพัก ท่ีอยูอาศัย (Residential Area) ๒0๐  ไร 

๓.พื้นท่ีฟารมของสถานศึกษา (College Farm)  ๖๐๐  ไร 

๔.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  ๒๓๗  ไร 

๕. หนองน้ํา แหลงน้ํา (Water Reservoir)  ๑๔๓  ไร 

๖. ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous)  ๓๐๐  ไร 

๑.๒ ระบบงานฟารม ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ยังมีสวนท่ีตองพัฒนาใหเกิด
ระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงานฟารมอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติงานฟารมท่ีเปน
มาตรฐาน เปนไปตามหลักวิชาการและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกร
ท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมตางๆ โดยผลพลอยไดจากงานฟารมคือรายไดสถานศึกษา 

เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทําและเสนอโครงการพัฒนาระบบงานฟารมวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อการบริหารงานฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติงานฟารมท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตาม
หลักวิชาการ 

2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมตางๆ  
2.3 เพื่อจัดการงานฟารมใหเขาสูระบบงานฟารมเชิงธุรกิจ 
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3.เปาหมาย 
 3.1 การพัฒนางานฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติงานฟารมท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตามหลัก
วิชาการและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารม
ตางๆ โดยผลพลอยไดจากงานฟารมคือรายไดสถานศึกษา ประกอบดวย ฟารมสัตวศาสตร ฟารมพืชศาสตร
และฟารมประมง 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการพัฒนาฟารมสัตวศาสตร ฟารมพืชศาสตรและฟารมประมง 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.2 งบประมาณ จํานวน 645,000 บาท 
  ฟารมสัตวศาสตร  465,000 บาท 
  ฟารมพืชศาสตร  100,000 บาท 
  ฟารมประมง  80,000   บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 งานฟารมวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตามหลักวิชาการ 
 ๘.๒ งานฟารมวิทยาลัฯ เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกร 

๘.๓ วิทยาลัยฯ มีเงินรายไดจากงานฟารม คือ ฟารมสัตวศาสตร ฟารมพืชศาสตรและฟารมประม 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นายบุญเลิศ โพธิ์บอน  ผูเสนอโครงการ 

        (นายบุญเลิศ โพธิ์บอน) 
                        หวหนางานฟารม 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ผูรับผิดชอบ: งานฟารมและโรงงาน (ฟารมกระบือ) 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสํานักงานทางหลางชนบทศรีสะเกษ ไดจัดทําโครงการกอสรางถนนเล่ียง
เมื่อง แยกถนนกสิกรรมถึงถนนเล่ียงเมือง ผานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และทําใหบริเวณฟารม
กระบือ ถูกกั้นดวยถนนดังกลาว ทําใหเกิดความลําบากตอการบริหารจัดการงานฟารมกระบือ ใหเปนไปตาม
หลักวิชาการและใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมกระบือ 

เพื่อเปนการพัฒนางานฟารมกระบือ ไดจัดทําและเสนอโครงการกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมกระบือ  
 

3.เปาหมาย 
 3.1 การกอสรางอาคารคอกกระบือ รั้วคอกกระบือ อางน้ําด่ืมกระบือ บานพักคนงานเล้ียงกระบือ   
ใหเปนไปตามหลักวิชาการและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขา
ศึกษาเรียนรูในฟารมกระบือ โดยผลพลอยไดจากงานฟารมคือรายไดสถานศึกษา  
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการกอสรางอาคารคอกกระบือ รั้วคอกกระบือ อางน้ําด่ืมกระบือ บานพักคนงานเล้ียง
กระบือ 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.1 งบประมาณ จํานวน 250,000 บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยฯ ไดบริหารจัดการฟารมกระบือ โดยการยายอาคารคอกกระบือ ออกจากบริเวณการ
กอสรางถนนเล่ียงเมือง  
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 ๘.๒ งานฟารมกระบือ ไดพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกร และเปน
การอนุรักษพันธุกระบือ 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
           ลงช่ือ นายวัฒนา  บุญมา    ผูเสนอโครงการ 

             (นายวัฒนา  บุญมา) 
                         หวหนางานฟารมกระบือ 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ: งานบุคลากร  
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประวั ติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เดิมช่ือโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เปดสอนหลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  พ.ศ. ๒๔๘๒  เปล่ียนเปนโรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพและประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
การศึกษาเกษตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 

๑.๒ ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพมาตอเนื่องมาโดยตลอด ผานการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด ผานการประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีผลการประเมินตนเอง อยูมนระดับ
ดีมาก แตยังมีสวนท่ีตองพัฒนาใหเกิดระบบอยางตอเนื่องตอไป  

เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทําและเสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อจัดอบรม สรางความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ใหแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

2.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ใหมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
3.เปาหมาย 
 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ทุกคน ไดรับความรู ความ
เขาใจดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดในระดับดีมาก 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการประกันคุณภาพ 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
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6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.2 งบประมาณ จํานวน 20,000 บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน เปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ๘.๒ ครูและบุคลากรมีความรู ความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติ ท่ีเปนมาตรฐานตรงตามตัวบงช้ี 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นางสาวพรสวรรค สัมนา   ผูเสนอโครงการ 

        (นางสาวพรสวรรค สัมนา) 
                        หวหนางานบุคลากร 
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 โครงการ  การประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนปการศึกษา ๒๕๕9 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
๒. ลักษณะโครงการ ความสอดคลองกับนโยบาย 
 1. นโยบาย 4 มิติ 

  มิติท่ี 1  เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
  มิติท่ี 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  มิติท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  มิติท่ี 4  สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน   

   2. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
   3. ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
   4. สนับสนุนการศึกษากลุมพิเศษ  
   5. การพัฒนาผูเรียน ครู ผูบริหาร อาคารสถานท่ี ส่ิงกอสราง การบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอน 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ   
 ๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ 
 ๓.๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ คือการประชาสัมพันธและแนะแนว เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผูเรียน ภายใตโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
๔. หลักการและเหตุผล        

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการเพิ่มปริมาณผูเรียนใน
ปการศึกษา ๒๕๕9 ท้ังใน ระดับ ปวช. และ ปวส. และวิทยาลัยฯ ไดกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรทุกฝาย
กําหนดกลยุทธในการเพิ่มปริมาณผูเรียน โดยดําเนินการใหครอบคลุม ๕ กิจกรรม คือ การประชาสัมพันธ
เชิงรุก การประชาสัมพันธรับสมัครผูเรียน การแนะแนวสัญจร การเปดบาน Open house และสนับสนุน
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี (โควตา) ภายใตโครงการรสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอท่ี ๒ 
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  
๕. วัตถุประสงค        

เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน มีกิจกรรมดังนี้ 
      ๑. จัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ส่ิงของเชิงสัญลักษณ ใหนักเรียน  ผูปกครองนักเรียน 
ประชาชนท่ัวไป ใหทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาเกษตร 
      ๒. จัดประชุมตัวแทนโรงเรียน แนะแนวการศึกษาสัญจร ติดต้ังปายประชาสัมพันธ รับสมัคร
นักเรียน ในวันเปดบาน Open house  
      ๓. เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน ขณะดําเนินงานและหลัง
ดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 ๖.๑ เชิงปริมาณ       

      นักเรียน ประชาชนท่ัวไปและตัวแทนโรงเรียนในเครือขายโครงการอาหารกลางวัน  
โครงการชีววิถี โครงการ fixit Center และโรงเรียนในเครือขายศิษยเกา-ปจจุบัน จํานวน ๒,๐๐๐ คน 
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 ๖.๒ เชิงคุณภาพ       
 นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

การดําเนินงานโดยใชกระบวนการ PDCA+R ประกอบดวย 
๗.๑ กอนดําเนินการ (Plan) คือ กําหนดกรอบการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติโครงการ  

      ๗.๒ ขณะดําเนินการ (Do) คือ ขออนุญาตดําเนินโครงการ เสนอความตองการใชวัสดุตามกรอบ
การทํางานท่ีกําหนด  
      ๗.๓ ตรวจสอบ (Check) คือ รวบรวมภาพภาพถาย รวบรวมปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
      ๗.๔ แกไขปรับปรุง (Acton) คือปรับปรุง แกไขสวนท่ีมีปญหา อุปสรรค และพัฒนาสวนท่ีดี  
     ๗.๕ หลังดําเนินการ (Report) คือ เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน 
ขณะดําเนินงานและหลังดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
 7.6 ระยะเวลาแลสถานท่ีดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ธันวาคม ๒๕๕8 มีนาคม ๒๕๕๙ 

             

๑. กําหนดกรอบการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติ
โครงการ 

             

๒. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
เสนอความตองการใชวัสดุ
ตามกรอบการทํางานท่ี
กําหนด 

             

๓. ติดต้ังปายประชาสัมพันธ 
ตามจุดท่ีกําหนดและเตรียม
เอกสาร ส่ิงของเชิงสัญลักษณ
และหองประชุม  

             

๔. จัดประชุมตัวแทนโรงเรียน
กลุมเปาหมาย  

             

๕. เก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย ขอมูลกอน
ดําเนินงาน ขณะดําเนินงาน
และหลังดําเนินงาน สรุปเปน
รูปเลมรายงานวิทยาลัย 

             

๘. งบประมาณ  
      ๘.๑ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ไดรับการสนับสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 100,000 บาท โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี ้
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ   
นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียนอาชีวศึกษาเกษตร สอดคลองกับนโยบายเพิ่ม
ปริมาณผูเรียนตามโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  

  
 

                           นายสิริศักด์ิ  คําแสน         ผูเสนอโครงการ 
(นายสิริศักด์ิ  คําแสน) 
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 โครงการ  การฝกอบรมอาชีพระยะส้ันประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
๒. ลักษณะโครงการ ความสอดคลองกับนโยบาย 
 1. นโยบาย 4 มิติ 

  มิติท่ี 1  เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
  มิติท่ี 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  มิติท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  มิติท่ี 4  สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน   

   2. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
   3. ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
   4. สนับสนุนการศึกษากลุมพิเศษ  
   5. การพัฒนาผูเรียน ครู ผูบริหาร อาคารสถานท่ี ส่ิงกอสราง การบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอน 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ   
 ๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ 
 ๓.๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ คือการประชาสัมพันธและแนะแนว เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผูเรียน ภายใตโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
๔. หลักการและเหตุผล        

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการเพิ่มปริมาณผูเรียนใน
ปการศึกษา ๒๕๕9 ท้ังใน ระดับ ปวช. และ ปวส. และระยะส้ัน วิทยาลัยฯ ไดกําหนดเปนนโยบายให
บุคลากรทุกฝายกําหนดกลยุทธในการเพิ่มปริมาณผูเรียน ภายใตการจัดกิจกรรมฝกอาชีพระยะส้ันใหกับ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ประชาชน เยาวชน เพื่อเพิ่มศักยภาพอาชีพใหเขมแข็งมากข้ึน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอท่ี ๒ เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอ
ความตองการของประเทศ  
๕. วัตถุประสงค        
      ๑. เพื่อจัดฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน ดานการผลิตพืช การผลิตสัตว การเพราะเล้ียงปลา การแปรรูป
และถนอมอาหาร 
      2. เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน ขณะดําเนินงานและหลัง
ดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
 
๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 ๖.๑ เชิงปริมาณ       

      นักเรียน ประชาชนท่ัวไปและตัวแทนโรงเรียนในเครือขายโครงการอาหารกลางวัน  
โครงการชีววิถี โครงการ fixit Center  
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ       

 นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  
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๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
การดําเนินงานโดยใชกระบวนการ PDCA+R ประกอบดวย 
๗.๑ กอนดําเนินการ (Plan) คือ กําหนดกรอบการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติโครงการ  

      ๗.๒ ขณะดําเนินการ (Do) คือ ขออนุญาตดําเนินโครงการ เสนอความตองการใชวัสดุตามกรอบ
การทํางานท่ีกําหนด  
      ๗.๓ ตรวจสอบ (Check) คือ รวบรวมภาพภาพถาย รวบรวมปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
      ๗.๔ แกไขปรับปรุง (Acton) คือปรับปรุง แกไขสวนท่ีมีปญหา อุปสรรค และพัฒนาสวนท่ีดี  
     ๗.๕ หลังดําเนินการ (Report) คือ เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน 
ขณะดําเนินงานและหลังดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
 7.6 ระยะเวลาแลสถานท่ีดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ธันวาคม ๒๕๕8 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

             

๑. กําหนดกรอบการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติ
โครงการ 

             

๒. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
เสนอความตองการใชวัสดุ
ตามกรอบการทํางานท่ี
กําหนด 

             

๓. ติดต้ังปายประชาสัมพันธ 
ตามจุดท่ีกําหนดและเตรียม
เอกสาร ส่ิงของเชิงสัญลักษณ
และหองประชุม  

             

๔. จัดประชุมตัวแทนโรงเรียน
กลุมเปาหมาย  

             

๕. เก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย ขอมูลกอน
ดําเนินงาน ขณะดําเนินงาน
และหลังดําเนินงาน สรุปเปน
รูปเลมรายงานวิทยาลัย 

             

 
๘. งบประมาณ  
      ๘.๑ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ไดรับการสนับจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 150,000 บาท โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี ้
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ   

นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป มีความรู สามารถนําไปประกอบอาชีพได และได
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียน
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อาชีวศึกษาเกษตร สอดคลองกับนโยบายเพิ่มปริมาณผูเรียนตามโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  

  
 

                           นายสิริศักด์ิ  คําแสน         ผูเสนอโครงการ 
(นายสิริศักด์ิ  คําแสน) 
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ภาคผนวก ข 
 
    คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย    
    คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา      
    ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา   
    ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา          
    คําส่ังหัวหนาและธุรการหนวยเบิก                 
    แบบรายงานขอซื้อ-ขอจางและ สผ.๑-๕                
    แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี             
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สผ.๑

สถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  แผนกวิชา/งาน : .........................................................................................

ระดับ: ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ระยะสั้น ชั้นปที:่ .......... กลุมที่: .........จํานวนผูเรียน: .......... คน ภาคเรียนที:่ .............

ปการศึกษาที่: .................  ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................

ลักษณะโครงการ ตามใบงาน/แผนการสอน

ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

ตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

วันที่เริ่มตนการฝก...................................วันที่สิ้นสุดการฝก...................................

ประมาณการคาใชจาย ดังนี้               ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ      จํานวนหนวย

   -คาใชสอย    จํานวน บาท

   -คาตอบแทน จํานวน บาท

   -คาวัสดุ       จํานวน บาท

ดังมีประมาณการคาใชจายที่ปรากฏทายโครงการนี้

ลงชื่อ..................................................... ผูสอน/ผูใชพัสดุ                   ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนกวิชา/งาน

   (........................................................)                                               (........................................................)

วันที่...................................................                                                วันที่...................................................

ที่                              รายการ จํานวนหนวยราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ

แบบโครงการและประมาณการคาใชจาย

ประมาณการคาใชจาย (คาใชสอย/คาตอบแทน/คาวัสดุ)
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สผ.๑

ที่                              รายการ จํานวนหนวยราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ.................................................. ผูประมาณการ

   (..........................................................)

   วันที่......................................................

ประมาณการคาใชจาย (คาใชสอย/คาตอบแทน/คาวัสดุ)
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สผ.๒

                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

     วันที่ ...........................................

         เรื่อง  รายงานผล

         เรียน หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน...................................................

         ตามที่วิทยาลัยฯ ไดอนุมัติโครงการ....................................................................................................................................

         ของแผนกวิชา/งาน............................................................. บัดนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

         จึงขอรายงานผลดังนี้

         ๑. ลักษณะโครงการ ตามใบงาน/แผนการสอน

ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

ตามโครงการผลิตเพือจําหนาย

         ๒. จากโครงการ ไมมีผลิตผล

มีผลิตผล

         ๓. ตนทุนการผลิตและราคาที่จําหนาย

จํานวน ราคาตน ราคาขาย

หนวย ราคาวัสดุ คาแรง คาใชสอย คาตอบ รวม ทุนตอ ตอหนวย

แทน หนวย

รวม

         ๔. ลักษณะของผลิตผล เปนผลิตผลที่เสื่อมสภาพงาย ควรจําหนายทันที

เก็บรักษาไวไดนาน

         ๕. การจําหนาย

             จัดจําหนายที่เผนกวิชา/งาน.................................................................แลวไดเงิน...................................บาท

                 และไดนําเงินสงตามใบเสร็จรับเงินรายไดสถานศึกษา เลมที่...........เลขที่....................ลงวันที่......................................

             นําสงงานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).................................................. ครูผูสอน/ผูดําเนินโครงการ

       (....................................................)

         เรียน  งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

         หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน ไดตรวจสอบแลวถูกตอง โปรดดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ).................................................. หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน

       (....................................................)

วันที่......................................................

หมายเหตุ

แบบรายงานผล

ตนทุนการผลิต

ลําดับ รายการ/ขนาด/ลักษณะ



สผ.3

เลขที่

วัน เดือน ป รายการ เอกสาร รับ จําหนาย นําสง คงหลือ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

ขาย นําสง

ทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา/งาน

แผนกวิชา....................................................................................  งาน......................................................................................

ชื่อผลิตผล...................................................................................หนวยนับ............................................................................
ปริมาณ ตนทุนผลิต การจําหนาย
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สผ.4

เลขที่

วัน เดือน ป รายการ เอกสาร รับ จําหนาย ใชใน คงหลือ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ

สถานศึกษา ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

ขาย นําสง

ทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา/งาน

แผนกวิชา......................................................................................  งาน........................................................................................

ชื่อผลิตผล...................................................................................หนวยนับ............................................................................
ปริมาณ ตนทุนผลิต การจําหนาย

162



สผ.5

สถานศึกษา...................................................................

แผนกวิชา/สาขาวิชา คาใชจาย มุลคาผลิตผลที่ไดรับ มูลคาผลิตผลคงเหลือ หมายเหตุ

รวม

ลงชื่อ............(12)...................................ผูอํานวยการสถานศึกษา

        (................................................)

ตําแหนง.................................................................................

                วันที.่....................................................

แบบรายงานผลิผลของสถานศึกษา

ประจําป งบประมาณ  พ.ศ..............................

การจําหนาย

ขาย ใชในสถานศึกษา โอน
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แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2559 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาผูเรียน ผูเขารับการฝกอบรมและดําเนินโครงการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกฉียงเหนือและนโยบายของวิทยาลัยฯ โดยการจัดการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาเกษตร เนนการฝกทักษะวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ใหเปนผูมีความรู
ความสามารถนําไปประกอบอาชีพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งในการพฒันาดังกลาว
จะตองมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผนท่ี การประเมินผลการดําเนินงาน การสรุปผลและ
รายงานผล   

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 255๙ ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางสําหรับการ
ดําเนินงานของฝายตางๆ ประกอบดวย ฝายบริหารทรัพยากร  ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝาย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝายวิชาการ  
 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 255๙  คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา คร ูเจาหนาท่ี นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความ
รวมมือ ตามหลักการจัดทําแผนแบบมีสวนรวมจนบรรลุวัตถุประสงค  
 
 
 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
 

 



 



 



 

ค 



 

ง 



 

จ 



ฉ 
 

       แนวปฏิบัติ 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ  
ป งปม. ๒๕๕๙ 

ผูใชพัสดุ 
 

๑.ตรวจสอบแผน 
๒.จัดทํา สผ.๑
และรายงานขอซื้อ 

ผูใชพัสดุ 
 

๑.จัดทํา สผ.๒ 
๒.สงให หน.
แผนกวิชา/งาน 

หน.แผนก/งาน 
 

๑.จัดทํา สผ.๓ 
๒.รายงาน
วิทยาลัยฯ 

หน.งานสงเสริมฯ 
 

๑.จัดทํา สผ.๔ 
๒.รายงาน
วิทยาลัยฯ 
 

หน.งานสงเสริมฯ 
 

๑.จัดทํา สผ.๕ 
๒.รายงาน 
วิทยาลัยฯ 
 

วิทยาลัยฯ 
 

๑.จัดทําหนังสือ
นําสง สผ.๕ 
๒.รายงาน สอศ. 
๓.ภายใน
พฤศจิกายนของ
ทุกป 
 

รอง ผอ.ฝายตางๆ 
 

-ตรวจรายการพัสดุ
ใน สผ.1  
-ควบคุม งปม.ใน
หนวยเบิกของฝาย 
-รวบรวมสงให  
หน.งานวางแผนฯ 
 

หน.งานวางแผนฯ 
 

๑.ตรวจสอบ มี-ไมมี
ในแผนปฏิบัติการ 
๒.ลงทะเบียนและ
ควบคุม งปม. 
๓.นําเสนอ ผอ. 
อนุมัติ 

หน.งานพัสดุ 
 

๑.จัดซื้อ-จัดจางตาม
ระเบียบฯพัสดุ 
๒.ตรวจรับพัสดุ 
๓.ลงทะเบียนคุม
พัสดุ 
๔.มอบพัสดุใหผูใช 

ผูใชพัสดุ/นําไปใช 
 

๑.จัดการเรียน/สอน 
๒.ดําเนินโครงการ 
๓.เสร็จสมบูรณ 
๔.สรุป/รายงานผล 
ตอวิทยาลัยฯ 

หมายเหตุ: 
๑.สผ.๑,สผ.๒  ผูรับผิดชอบคือ ผูใชพัสดุ 
๒.สผ.๓   ผูรับผิดชอบคือ หน.แผนกวิชา/หน.งาน 
๓.สผ.๔  ผูรับผิดชอบคือ หน.งานสงเสริมฯ 
๔.สผ.๕  ผูรับผิดชอบคือ หน.งานสงเสริมฯ 
อางอิง:  
๑.หนังสือ สอศ.ท่ี ศธ.๐๖๐๙/๔๓๖๙ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ 
๒.ระเบียบ สอศ.วาดวยการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  
 



ช 
 

สารบัญ 

                 หนา 
หนังสือขอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙     ก 
หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙      ข 
หนังสือขอสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙      ค 
หนังสือขอเผยแพรแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙     ง 
แนวปฏิบัติการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙    จ 
สารบัญ          ฉ 
นโยบาย 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ        ๑ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        ๓ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ๔ 
สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ       
 ประวัติวิทยาลัยฯ        ๙ 
 ท่ีต้ังและขนาดพื้นท่ี        ๙ 
 แผนท่ีสถานศึกษา        ๑๐ 
 ถูมิอากาศ        ๑๐ 
 แหลงน้ํา        ๑๑ 
 สภาพชุมชน        ๑๑ 
 ระบบงานเชิงธุรกิจ        ๑๑ 
 โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ      ๑๒ 
การบริการสถานศึกษา 
 โครงสรางการบริหาร        ๑๔ 
 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร        15 
 คณะกรรมการวิทยาลัย        ๑๖ 
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา        ๑๖ 
 การมอบหมายหนาท่ี ตามโครงสรางการบริหาร      ๑๗ 
 การมอบหมายหนาท่ี นอกเหนือโครงสรางการบริหาร      ๒๔ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา        ๒๘ 
การจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตร        ๓๑ 
 การเรียนการสอนในระบบ        ๓๑ 
 การเรียนการสอนนอกระบบ        ๓๒ 
 การเรียนการสอนระบบทวิภาคี        ๓๓ 
 การจัดการเรียนการสอน อศ.กช.        ๓๓ 
 งานฟารมเพื่อการเรียนการสอน        ๓๓ 
 จํานวนนักเรียนแยกตามสาขาวิชา        ๓๔ 
 

  
 



ซ 
 

ผลงานเดน           
 ผลงานเดนของสถานศึกษา        ๓๕ 
 ผลงานเดนของครูและบุคลกรทางการศึกษา        ๓๗ 
 ผลงานวิจัยเดนครูและบุคลกรทางการศึกษา        ๓๗ 
 ผลงานเดนของนักศึกษา        ๓๘ 
งบประมาณ 
 สรุปงบประมาณ รายรับและรายจาย        ๓๙ 
 งบประมาณรายรับ        ๔๐ 
 งบประมาณรายจาย        43 
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2559 
 ฝายแผนงานและความรวมมือ        50 
 ฝายวิชาการ        ๕๑ 
 ฝานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        ๕๓ 
 ฝายบริหารทรัพยากร        ๕๕ 
ภาคผนวก ก 
 โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ        57 
 โครงการฝายวิชาการ        69 
 โครงการฝายบริหารทรัพยากร        77 
 โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        87 
ภาคผนวก ข  
 คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย        97 
 คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ        99 
 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา           101 
 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา          131 
 คําส่ังหัวหนาและธุรการหนวยเบิก                155 
 แบบรายงานขอซื้อ-ขอจางและ สผ.๑-๕                157 
 แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี            164 
 
 
         
 
 
 

  
 



๑ 
 

นโยบาย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

ปรัชญา  

 ความรูเปนเลิศ  ประเสริฐจริยา   มีพลาสมบูรณ  เพิ่มพูนหัตถกรรม 
 

วิสัยทัศน   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เปนองคกรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิต

กําลังคนและ ฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางท่ัวถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐาน และจัดองค

ความรูท่ีตรงตามความตองการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
 

พันธกิจ   

1. การจัดหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลาดแรงงาน 

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

     3.  การบริการสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  การวิจัยและพัฒนา 

5.  การสรางความเปนหุนสวน  

คติพจน 

      “ความรู คูคุณธรรม นําวิชาชีพ” 
 

เอกลักษณ  

      “สรางสรรคงานฟารม  สูสังคม” 
 

อัตลักษณ  

     “มีจิตบริการ  เช่ียวชาญทักษะ” 

 

นโยบายสถานศึกษา 

 ๑.การใชระบบ ICT ในการบริหารและการจัดการเรยีนรู 
๒.การจัดการเรียน MEP  (Mini English Program) 
๓.การจัดหองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
๔.การปลูกขาวอินทรีย 
๕.การจัดแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและชีววิถี 

๖.การเพิ่มปริมาณผูเรียนและลดอัตราสวนการออกกลางคัน 

  
 



๒ 
 

๗.การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 
๘.การบริหารงานฟารมเชิงธุรกจิ 
๙.การจัดระบบสวัสดิการครูและบุคลากร 
๑๐.การสงเสริมงานวิจัยครูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ความสัมพันธของนโยบาย  
 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเห

มือ 

วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

1.ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนเขาสู
มาตรฐานสากล 

1.ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพ มาตรฐานการจัด
การศึกษาอาชีวเกษตร 
2.บูรณาการการวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม 
และพัฒนาถายทอดองค
ความรู และเทคโนโลยี 

๑.การใชระบบ ICT ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู 
๒.การจัดการเรียน MEP  (Mini 
English Program) 
๓.การจัดหองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
๔.การปลูกขาวอินทรีย 
๕.การจัดแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
และชีววิถี 

2.เพิ่มปริมาณผูเรียน
สายอาชีพใหเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประเทศ 

๓.ขยายโอกาสการศึกษา
วิชาชีพเกษตรอยางเสมอภาค 
 

๖.การเพิ่มปริมาณผูเรียนและลด
อัตราสวนการออกกลางคัน  

3.สงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการ
จัดอาชีวศึกษา 

4.สรางความเขมแข็งเครือขาย
ความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรท้ังใน     
และตางประเทศ 

๗.การสรางความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ 
 

4.เพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการใหมี
มาตรฐานและคุณภาพ 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา ฝาย และแผนก
วิชาใหมีประสิทธิภาพ     มุง
เตรียมความพรอมในการจัดต้ัง
สถาบันการอาชีวศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
6.จัดอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อ
สรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

๘.การบริหารงานฟารมเชิงธุรกจิ 
๙.การจัดระบบสวัสดิการครูและ
บุคลากร 
๑๐.การสงเสริมงานวิจัยครูและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

  
 



๓ 
 

นโยบาย 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มิติท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
มาตรการ 

1.สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
๒.ปฏิรูปการเรียนการสอน 
๓.ปฏิรูปส่ือและหลักสูตร 

มิติท่ี ๒ เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
มาตรการ 

๑.ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
๒.การสรางและกระจายโอกาส 

มิติท่ี ๓ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
มาตรการ 

๑.การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
๒.สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 ๓.สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 
มิติท่ี ๔ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

๑.ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
๒.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๓.สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



๔ 
 

นโยบาย 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ผลิตและพฒันากําลังคนใหมีคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร 

เปาประสงค  ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทํา 

และดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม 

กลยุทธ  

๑. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

  ๒. พัฒนาคุณภาพแรงงานและสมรรถนะผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและ

สังคม 

  ๓. สรางและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  ๔. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ        

โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕. สงเสริมภาพลักษณการศึกษาเกษตรใหเกิดคานิยมท่ีดีในการเรียนอาชีวศึกษา

เกษตร 

  ๖. สงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือเพื่อบมเพาะผูประกอบการรุนใหม 

มาตรการ/กลวิธี  

๑.  พัฒนาครูดานเทคนิคการสอนทุกสาขาวิชา 

  ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๓.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. จัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๕.  จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

  ๖.  จัดนิเทศการสอนและติดตามประเมินผล 

  ๗.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา 

  ๘. พัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

  ๙. จัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก (Project Based Learning) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  :  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพเกษตรอยางเสมอภาค 

 เปาประสงค  ประชาชน เกษตรกร ผูดอยโอกาส คนพิการไดรับการศึกษาอาชีวเกษตรอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม 

  
 



๕ 
 
 กลยุทธ  

 ๑. พัฒนาการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ 

นอกระบบ และทวิภาคี 

  ๒. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

  ๓. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน เกษตรกรในการสรางงาน สรางรายได 

  ๔.  จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส เกษตรกร คนพิการ ผูสูงอายุ 

  ๕. สงเสริมการสรางรายไดระหวางเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง 

 มาตรการ/กลวิธี  

 ๑. จัดอบรมอาชีพแบบบูรณาการรวมมือกับจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

เพื่อสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และแกไขปญหาความยากจน 

  ๒. รวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอื่นๆ  ในการดูแล

นักศึกษา 

  ๓.  รวมมือกับจังหวัดศรีสะเกษในการจัดต้ังศูนยสาธิตและฝกอบรมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    

  ๔.  ขยายผลการดําเนินงานอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)             

ใหครอบคลุมพื้นท่ี ๔ จังหวัดในเขตบริการ 

 ๕. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ ตามรูปแบบ อศ.กช.            

ในสาขาวิชาท่ีชุมชน/ทองถ่ินตองการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ฝาย และแผนกวิชาใหมีประสิทธิภาพ     

มุงเตรียมความพรอมในการจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 เปาประสงค  ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ  

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

  ๒. กระจายอํานาจการบริหารจัดการสู  ฝาย และแผนกวชิา 

  ๓. สรางเครือขายความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง ฝาย และแผนกวิชา 

  ๔. บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา  มีธรรมาภิบาล     

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 

  ๖. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

  ๗.  ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน 

  ๘. พัฒนาระบบการสรรหาหัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางาน 

  
 



๖ 
 
  ๙. สนับสนุน สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร      

ในสถานศึกษา 

  ๑๐.  พัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองการเปดสอนระดับปริญญาตร ี
 

 มาตรการ/กลวิธี  

 ๑. จัดหาเครื่องมืออุปกรณและบุคลากร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ๒. มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบตามแผนภูมิการบริหาร 

  ๓. ใชทรัพยากรรวมกันระหวาง ฝาย และแผนกวิชา 

  ๔. บริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา มีธรรมาภิบาล       

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕. ดําเนินการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๖. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  ๗. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และกําหนดภารกิจท่ีชัดเจน 

  ๘. สรรหาหัวหนาแผนกวิชา และหัวหนางานท่ีมีความรูความสามารถมีคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางเปนประชาธิปไตย 

  ๙. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในสถานศึกษาเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

  ๑๐.  ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองการเปดสอนระดับปริญญาตร ี

ยุทธศาสตรท่ี ๔  :   สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรท้ังใน     

และตางประเทศ 

 เปาประสงค  ผลิตและพฒันากําลังคนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ระดับ

ทองถ่ิน ระดับประเทศ และภูมิภาค 

 กลยุทธ 

๑. พัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศของครูบุคลากร และนักเรยีนนักศึกษา 

  ๒. สงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และ

การฝกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะส้ัน 

  ๔. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพื่อสรางความ

เขมแข็ง  ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรระดับนานาชาติ 

  ๕. เรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  ๖. สนับสนุนการดําเนินงานโครงการหารายได  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา          

อาชีวเกษตรและการฝกอบรมวิชาชีพ  

  
 



๗ 
 
 มาตรการ/กลวิธี 

๑. จัดฝกอบรมดานภาษาตางประเทศใหแกครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 

  ๒. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  ๓. จัดการเรียนการสอน นอกระบบ  (อศ.กช.)   และการฝกอบรมวิชาชีพเกษตร   

ระยะส้ัน 

  ๔. จัดทําความรวมมือท้ังในและตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็ง ในการจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตรระดับนานาชาติ 

  ๕. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  ๖. ดําเนินงานโครงการหารายได เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรและ       

การฝกอบรมวิชาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี ๕  : จัดอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

 เปาประสงค  ประชาชน เกษตรกรในพื้นท่ีเปาหมายไดรับการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ   

ดานการเกษตร 

 กลยุทธ  

 ๑.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเกษตรและการฝกอบรมวิชาชีพตาม 

โครงการพระราชดําร ิ

  ๒.  สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเกษตรรวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสราง

ความเขาใจอันดี 

  ๓.  สงเสริมสนับสนุนโครงการความรวมมือพัฒนา เกษตรกรรุนใหม รวมกับสํานักงาน  

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

  ๔. สงเสริมสนับสนุนโครงการฝกอบรมรวมกับหนวยงานอื่น  เชน ประชารัฐจังหวัด    

ศรีสะเกษ  กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

(ธกส.) 

 

 มาตรการ/กลวิธี  

๑.  จัดการศึกษาอาชีวเกษตรและการฝกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดําร ิ

  ๒.  จัดการศึกษาอาชีวเกษตรรวมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อสรางความเขาใจอันดี 

  ๓.  ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรรุนใหม รวมกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 

(สปก.) 

  ๔. ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรตามโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียและฟนฟู       

พักชําระหนี้ของเกษตรกร 

  
 



๘ 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  :  บูรณาการการวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม และพัฒนาถายทอดองคความรู และ

เทคโนโลยี 

 เปาประสงค  ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมไดรับการเผยแพรและใชประโยชน 

 กลยุทธ 

  ๑. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตร 

  ๒. นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารการ      

จัดการเรียนการสอน 

  ๓. ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนา   

สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

  ๔. สงเสริมการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาดานการอาชีวศึกษา

เกษตร 

  ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือขาย งานวิจัย และจัดการองคความรูดาน

อาชีวศึกษาเกษตรท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 

 มาตรการ/กลวิธี  

 ๑. จัดทําการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตร 

  ๒. นําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน 

  ๓. ถายทอดองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐไปสูชุมชน และพัฒนาสู

อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันระดับสากล 

  ๔. สนับสนุนการจดสิทธิบัตร และปกปองทรัพยสินทางปญญาดานการอาชีวศึกษา

เกษตร 

  ๕.  สรางเครือขาย งานวิจัย และจัดการองคความรูดานอาชีวศึกษาเกษตรท้ังใน

ประเทศและระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

  
 



๙ 
 

สภาพทั่วไป 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
ประวัติ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เดิม

ช่ือ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” เปดทําการสอน เมื่อวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๔๗๔ เปดสอน

หลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  และ ๕ รับเฉพาะนักเรียนชายประจํา  โดยมีนายทิม  หาญกลา  เปนครูใหญ 

เปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ”   เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๘๒  และเริ่มรับผูสําเร็จการศึกษาช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี๔ เขาเรียนหลักสูตร ๒ ป ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน แผนกเกษตรกรรม ปการศึกษา 

๒๔๙๔  เปดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม “ประกาศนียบัตรประโยค

มัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม ปการศึกษา ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเทาประโยคมัธยมศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตร 

“ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม   ปการศึกษา ๒๕๑๓  ไดเปดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ป.ก.ศ. เกษตร) ไดรับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะ

เกษ” เปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดเปล่ียนช่ือเปน “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปล่ียนสังกัดจาก

กรมอาชีวศึกษา  เปนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี ๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  (แกไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕)   ปจจุบันมี นายอรัญ   

สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

ท่ีต้ังและขนาดพื้นท่ี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เลขท่ี ๙๑ 

 หมูท่ี ๘ ถนนกสิกรรม  ตําบลหนองครก  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   เปนสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑,๗๐๐ ไร  มีการจัดการตาม

แผนหลัก (Master Farm Plan) จํานวน ๑,๗๐๐ ไร ดังนี ้

๑. พื้นท่ีใชในการบริหารวิชาการ (Academic Area)  ๒๒๐ ไร 

๒. พื้นท่ีพักอาศัย บานพักครู หอพัก ท่ีอยูอาศัย (Residential Area)  ๒0๐  ไร 

๓. พื้นท่ีฟารมของสถานศึกษา (College Farm)  ๖๐๐  ไร 

๔. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  ๒37  ไร 

๕. หนองน้ํา แหลงน้ํา  (Water Reservoir)  ๑43  ไร 

๖. ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous)  ๓๐๐  ไร 

  
 



๑๐ 
 
แผนท่ีสถานศึกษา 

 
 

ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของจังหวัดศรีสะเกษ  มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาว

จัดในฤดูหนาว สวนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยมักจะตกหนักในพื้นท่ีตอนกลางและตอน

ใตของจังหวัด สวนพื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกนอย และไมคอยสม่ําเสมอ  โดย

เฉล่ียแลวในปหนึ่ง ๆ จะมีฝนตก ๑๐๐ วัน ปริมาณฝนเฉล่ีย ๑,๒๐๐ - ๑,๔๐๐ มิลลิเมตรตอป  อุณหภูมิ

ตํ่าสุดประมาณ ๑๐ องศาเซลเซียส  สูงสุดประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียส    เฉล่ียประมาณ ๒๖ – ๒๘ 

องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียรอยละ ๖๖ – ๗๓ ในเดือนกุมภาพันธมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธรอยละ 

๖๒.๒๔ และปริมาณความช้ืนสัมพัทธจะเพิ่มข้ึนในเดือนพฤษภาคมเปนรอยละ ๗๑.๙๕  ปริมาณ

ความช้ืนสัมพัทธเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม  ซึ่งปริมาณความช้ืนสัมพัทธสูงสุดวัดไดใน

เดือนสิงหาคมท่ีรอยละ ๗๘.๑๖ เนื่องจากเขาสูฤดูฝน  หลังจากนั้นปริมาณความช้ืนสัมพัทธจะลดลงชวง

ส้ินสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธรอยละ ๗๓.๘๐,  ๖๘.๖๗  และ 

๖๖.๔๕  ตามลําดับ เนื่องจากเปนชวงเขาสูฤดูหนาว 

แหลงน้ํา 

 ภายในวิทยาลัยฯ มีแหลงน้ําสําคัญ  คือ  ฝายเก็บน้ําหวยปูน  ฝายเก็บน้ําโซงผ้ึง     ฝายเก็บน้ํา

หวยปูนหนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร  ฝายกันน้ําคําพิรุณอยูบริเวณสระแสน แผนกวิชาชางกลเกษตร 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ และสวนพฤกษชาติ  นําน้ําไปใชเพือ่การเล้ียงปลาและการเกษตร 

  
 



๑๑ 
 
 สวนแหลงน้ําภายนอกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดแก ลําน้ําหวยปูน ซึ่งอยูติดรั้ว

ทางดานทิศใตของวิทยาลัยฯ และลําน้ําหวยสําราญอยูทางทิศเหนือลอมรอบพื้นท่ีของวิทยาลัยฯ  

วิทยาลัยฯใชน้ําจากหวยปูน   และหวยสําราญโดยใชเครื่องสูบน้ํา  นําน้ําเขามาใชเพื่อการเกษตร        

การอุปโภคและบริโภค 
 

สภาพชุมชน 

 จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  ผลิตภัณฑ

มวลรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. ๒๕๕๓  จังหวัดศรีสะเกษมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (GDP) ตาม

ราคาประจําป ๔๕,๖๔๓ ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอหัว (Per Capital :GPP) ของประชากร 

๓๖,๑๔๒ บาท อยูลําดับท่ี ๑๘ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนอันดับท่ี ๗๕ ของประเทศ 

ประชากรสวนใหญ ประมาณ ๑.๑ ลานคน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว 
 

ระบบงานเชิงธุรกิจ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  มีงานฟารม งานโรงงานและงานธุรกิจ จํานวน 21 

ฟารม วัตถุประสงคหลักของงานฟารมและงานโรงงาน  สําหรับจัดเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ

ประกอบอาชีพและศักยภาพใหกับผูเรียน สงผลตอการเพิ่มรายใหสถานศึกษา จํานวน ๖ ฟารม   

ท่ี งาน 
ศักยภาพการผลิต 

รายได/ป (บาท) หมายเหตุ 
ปจจุบัน เปาหมาย 

1. ฟารมโคเนื้อ- 

โคนม-กระบือ 

-โคนม 141 ตัว 

-โคเนื้อ 136ตัว 

-กระบือ 28 ตัว 

-ผลิตนมดิบ 700-900 

ลิตร/วัน 

-ผลิตลูกโคกระบือ 70

ตัว/ป 

-โคนม 155 ตัว 

-โคเนื้อ 150ตัว 

-กระบือ 50 ตัว 

๑,๕๕๔,๕๕๙ แปลงหญา 

500ไร 

โคลูกผสม

ขาว-ดํา 

กําแพงแสน 

กระบือลูกผสม 

มูราห 
 

2. โรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑนม 

ผลิตนมพาสเจอรไรส 

วันละ ๓๐,๐๐๐ ถุง  

ผลิตนม 

พาสเจอรไรส 

วันละ ๘๐,๐๐๐ ถุง 

 

8,297,519.20 -นมโครงการ

เสริม(นม)

โรงเรียนใน

จังหวัดศรีสะ

เกษ ๒๕,๐๐๐ 

ถุง/วัน 
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4. ธุรกิจรานคา 

(เกษตรศรีมินิ

มารท) 

จําหนายสินคาเกษตร 

พืช/สัตว และสินคาท่ี

จําเปนในครอบครัว 

พื้นท่ี 70 ม.2 

- 843,979.69 - 

5. ธุรกิจรานอาหาร 

 

จําหนายสเตก, 

 กวยเต๋ียว  ฯลฯ 

- 417,985.00 - 

6. ธุรกิจพันธุไม

(พิรุณพรรณ) 

จําหนายพันธุไมและ

วัสดุการเกษตร

ประเภทตาง ๆ พื้นท่ี

จําหนาย 1 งาน 

จําหนายพันธุไม 

วัสดุการเกษตร 

หลากหลายในพื้นท่ี 

1.5 งาน 

1,507,004 -พันธุไมได

จากผลงาน

นักศึกษาจาก

ฟารมวิทยาลัย 

จากเอกชน 

 
โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
 พระราชดํารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ตองจัดให
รมรื่น รมเย็นและสวยงาม รักษาธรรมชาติไว ไมตองใหใหญโตมากนัก ใหประชาชนไดเขาไปใช โดยไม
ตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน”  

ประวัติสวนสมเด็จ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ครม. มีมติใหสรางสวนสมเด็จเพื่อถวายเปนราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนคริ

นทรา บรมราชชนนี ในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 
      ๑ มิถุนายน ๒๕๒๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดสรางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
เพราะสถานท่ีกอสรางเปนพื้นท่ีสวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ บนพื้นท่ีจํานวน 
๒๓๗ ไรและมีความพรอมดานนักวิชาการ เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องทุนแรงและกําลังคน ในการ
ดําเนินการกอสราง   
      ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการกอสรางและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ  
      ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
ศรีสะเกษ 
       ๒๒  มีนาคม ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จแทนพระองคทรงเปด
พระราชานุสาวรีย  

สภาพท่ัวไป 
      พระราชานุสาวรีย ต้ังอยูบนละติจูดท่ี ๑๕°๖'๙.๑๑" เหนือและลองจิจูดท่ี ๑๐๔°๑๘'๒๒.๑๓" 
ตะวันออก มีพื้นท่ี ๒๓๗ ไร แบงเปนพื้นท่ีอนุรักษพันธสัตว ๓๐ ไร  มีสภาพพื้นท่ีเปนปาธรรมชาติ       มี
ลําหวยปูนใหญและลําหวยปูนนอยไหลมาบรรจบกันทางทิศเหนือของสวน ปจจุบันไดใชเปนแหลงเก็บ
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กักน้ํา เพื่อควบคุมระบบน้ําใตดินและดูแลตนไม พันธุไมในสวนสมเด็จฯและใชเปนแหลงอนุรักษพันธุ
สัตวน้ําหลายชนิด  
      พื้นท่ีหวงหามคือพระราชานุสาวรีย พลับพลาท่ีประทับ ตนลําดวนทรงปลูก เปนสัญลักษณของ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ   
      พื้นท่ีบริการประชาชน มีสนามหญา สนามเด็กเลน ทางเดินออกกําลังกาย ศาลาพักผอน หองน้ํา
ชาย-หญิง หองน้ําผูสูงอายุ แหลงอนุรักษพันธุสัตว พันธุไมหลายชนิดและจุดเดนของสวนสมเด็จฯ คือมี
ดงลําดวน มีตนลําดวนมากกวา ๕๐,๐๐๐ ตน และเปนดอกไมประจําจังหวัดศรีสะเกษ เปนแหลงเรียนรู
ทางธรรมชาติใหกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
      จังหวัดศรีสะเกษไดนําไปเปนคําขวัญของจังหวัดคือ “แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวน
สมเด็จ เขตดงลําดวน หลากลวนวัฒนธรรม” 

การใชประโยชน 
     นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย พอคา ประชาชน เขาเยี่ยมชมและใชประโยชนสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรศรีสะเกษ ปละไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน ดังนี้ 
    ๑. วันคลายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
    ๒. วันเด็ก จัดในสัปดาหท่ี ๒ เดือนมกราคม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
    ๓. งานเทศกาลดอกลําดวนบานสืบสานประเพณีส่ีเผาไทย จัดในสัปดาหท่ี ๒ ของเดือนมีนาคม 
โดยจังหวัดศรีสะเกษ 
    ๔. วิ่งและเดินออกกําลังกาย ชวงเชา-ชวงบาย  
    ๕. ทองเทียวและเรียนรู นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกลเคียง  
    ๖. การพักผอนหยอนใจ ชมแหลงอนุรักษพันธุสัตวบก สัตวน้ํา ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดใกลเคียง ในวันราชการและวันหยุดราชการ 

การดูแลรักษาสวนสมเด็จ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูแลรักษา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง  ในขอ ๕ วงเล็บ ๑ “ขอ ๕ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรมีสถานท่ีต้ังและ
หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน ดังนี้ (๑) สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ต้ังอยูท่ีตําบล  
หนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษดูแล
รับผิดชอบ”  

การบริหารจัดการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี        
ศรีสะเกษ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ เพื่อบริหารงานสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการดูแลพัฒนาสวนโดย
การจางลูกจางเพื่อดูแลสวนสมเด็จ จํานวน ๓๖ คน โดยใชงบประมาณวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 

  
 



๑๔ 
 

การบริหารสถานศึกษา  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
โครงสรางการบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด 

รวมทํา รวมประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม

โครงสรางการบริหารงานดังนี้  

 

 
นายอรัญ  สิงหคํา 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

  
นายปรัชวิช   ดวงจิตสิริ 

รองผูอํานวยการ  ฝายบริหารทรัพยากร 

 

นายวราวุฒิ   ไกยราช 

รองผูอํานวยการ   ฝายวิชาการ 

  
ดร.ไพบูลย   มีศิลป 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายสมาน   ศรีสุข 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

  
 



15 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
นายอรัญ  สิงหคํา 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
นายวราวุฒิ  ไกยราช 

 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
นายปรัชวิช  ดวงจิตสิร ิ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักเรียนฯ 
นายสมาน  ศรีสุข 

 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
ดร.ไพบูลย    มีศิลป 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๑.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๒.งานวัดผลและประเมินผล 
๓.งานวิทยบริการและหองสมุด 
๔.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาตี 
๕.งานสื่อการเรียนการสอน 
๖.แผนกวิชาสามญัสัมพันธ 
๗.แผนกวิชา ๗  แผนกวิชา 
 

๑.งานบริหารงานท่ัวไป 
๒.งานบุคลากร 
๓.งานการเงิน 
๔.งานการบัญช ี
๕.งานพัสด ุ
๖.งานอาคารสถานท่ี 
๗.งานทะเบียน 
๘.งานประชาสัมพันธ 

๑.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
๒.งานครูที่ปรึกษา 
๓.งานปกครอง 
๔.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
๕.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
๖.งานโครงการพิเศษและการบรกิารชุมชน 

๑.งานแผนงบประมาณ 
๒.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
๓.งานความรวมมือ 
๔.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
๕.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๖.งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ 
๗.งานฟารม ๑๗ ฟารมและโรงงาน ๑ โรงงาน 
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คณะกรรมการวิทยาลัย 

 คณะกรรมการวิทยาลัย มีหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  

๑.นายจํานง มหาผล  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานคณะกรรมการ 

๒.นางวรรณพร  คําเพราะ ผูแทนครู   กรรมการ 

๓.นายประสูตร  แกวประสิทธิ์ ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

๔.นางอุดร   ดวงตะวัน ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ 

๕.นายชัยณรงค  ดาบุตร  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๖.นายชุมพล  พิศุทธิวงษชัย ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 

๗.พระครูจารุธรรมพิมล  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

๘.พระครูวัชรสิทธิคุณ  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

๙.นายอุบล เรื่อเรือง  ผูแทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

๑๐.นางวิไล  เดชบุรัมย ผูแทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

๑๑.นายธีระศักด์ิ ศรีสุริย  ผูแทนสถานประกอบการ  กรรมการ 

๑๒.นายยุทธ  สิงหรา  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๓.นายธานินทร เพิ่มพูน  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   

๑๔.นายสมจิตร  ครเกษม  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๕.นายศิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๖.นายอรัญ  สิงหคํา  ผูอํานวยการฯ   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีชวยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให

ความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับ การกําหนดเปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร ในการพัฒนาสถานศึกษา          การ

พิจารณาใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป การกําหนดแผนการรับ

นักเรียน นักศึกษา การยุบ การขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชา ท่ีเปดสอนในสถานศึกษา การพิจารณา

เรื่องอื่นๆ ท่ีผูอํานวยการวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและการกํากับ ติดตาม ผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 ๑.นายอรัญ  สิงหคํา  ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 

 ๒.นายปรัชวิช  ดวงจิตสิร ิ รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๓.นายวราวุฒ ิ  ไกยราช  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๔.นายสมาน  ศรีสุข  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๕.ดร.ไพบูลย  มีศิลป  รองผูอํานวยการ  กรรมการ 

 ๖.นางวรรณพร  คําเพราะ ผูแทนฝายวิชาการ กรรมการ 

  
 



17 
 

 ๗.นายนครชัย  พิมศร  ผูแทนฝายแผนงานฯ กรรมการ  

8.ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 9.นางจิตตา  อาจิณกิจ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๑0.นางศรีภรัชต  รัศมีวงจันทร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑1.นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ   

 ๑2.นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑3.นางพิชญดา  จรูญฉาย ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑4.นางอรธญัดา  สติภาบุญโสดากร   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 

 ๑5.นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๑6.นางสาวพรสวรรค สัมมนา  ผูแทนฝายบริหารทรัพยฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

การมอบหมายหนาท่ี ตามโครงสรางการบริหาร 
เพื่อการพัฒนางานวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบาย และเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามจุดประสงคของหลักสูตร จึงมอบหมายหนาท่ีและ
กําหนดกรอบงานใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานในหนาท่ีพิเศษนอกเหนือจากงานสอน 

 
     ฝายบริหารทรัพยากร 

นายปรัชวิช  ดวงจิตสิริ  รองผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการฝายฯ 
นางสาวพรสวรรค  สัมมนา  คร ู   ผูชวยรองผูอํานวยการฝายฯ 

๑. งานบริหารท่ัวไป 
๑.๑ นางธนญัญาณ  อุดมกิจอารีย  เจาพนักงานธุรการ  หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
๑.๒ นางสาวฐิติพร  สุขปน  พนักงานราชการ  ผูชวยหัวหนางาน 
๑.3 นายกมลพันธ   ลําสมุทร  ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางาน 

๒.  งานบุคลากร 
๒.๑ นางสาวพรสวรรค   สัมนา  คร ู  หัวหนางานบุคลากร 
๒.2 นางสาวละอองดาว  ประเสริฐ  ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางาน 

๓. งานการเงิน 
๓.๑ นางดาราณี  จันทรมหา  คร ู หัวหนางานการเงิน 
๓.๒ นางสาวจิตเกื้อกูล สุขศรี  เจาพนักงานการเงิน ผูชวยหัวหนางาน 
๓.๓ นางสาวประวันทร  ผลัดศรี พนักงานราชการ ประจํางาน 
๓.๔ นางมาลัยวรรณ  ปานเมน ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๓.๕ นางสาวศรุดา  นาสารีย ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
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      ๔. งานบัญชี 
๔.๑ นางสาวภัทรพิชชา วรพิมพรัตน คร ู หัวหนางานบัญชี 
๔.๒ นางมลฤดี  แกวมงคล คร ู ผูชวยหัวหนางาน 
๔.๓ นางสาวละอองดาว  ประเสริฐ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๕. งานพัสดุ 
๕.๑ นางวิไลลักษณ  สิทธิสังข คร ู หัวหนางานพัสดุ 
๕.๒ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู ผูชวยหัวหนางาน 
๕.๓ นางรัตนชรินทร  ศิริรัตนโยธิน ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๔ นายธีรชิต  ศินารักษ ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๕ นายจันทา  ดวงตา ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๖ นายสมร  ภาษี ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๕.๗ นายตระกูลชัย  ศิริผล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

     ๖. งานอาคารสถานท่ี 
๖.๑ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
๖.๒ นายพิชิตชัย รัตนมาลี พนักงานราชการ ผูชวยหัวหนางาน 
๖.๓ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี พนักงานราชการ ประจํางาน 
๖.๔ นายปรีชา  ทองมวล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน  
๖.๕ นายพิลา  ทองมวล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๖ นายวันชัย  พันธแกว ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.๗ นางอรสา  หวยจันทร ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๘ นายบุญมี  พวงพุม ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๙ นายไสว  แกวกลา ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๐ นายอาทิตย  ดวงสมร ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๑ นายจําเริญ  ภูมิลา ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๒ นายอุทัย  แผลงฤทธิ์ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๓ นายประสิทธิ์  คําตา ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.๑๔ นายประสาร  ศิริผล ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.๑๕ นางชนดิา  พรมรตัน ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๖ นางสายใจ  สายวิเศษ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๗ นางอุดร  ศรีเมือง ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖.๑๘ นายวินัย  ทองดี ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๗. งานทะเบียน 
๗.๑  นางสาววิไล คําผาง คร ู หัวหนางานทะเบียน 
๗.๒  นางอัญชลี  โรจนวิภาต คร ู ผูชวยหัวหนางาน  
๗.๓  นางสาวเนตรนภา  รินไธสง พนักงานราชการ ประจํางาน 

๘. งานประชาสัมพันธ 
๘.๑ นายณัฎฐกร  อุตรินทร พนักงานราชการ หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๘.๒ นายประจักษ  นาราช คร ู ผูชวยหัวหนางาน 
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๘.๓ นางสาวพรสวรรค  สัมนา คร ู ประจํางาน 
๘.4 นางสาวณัฐสินี ชวดพงษ พนักงานราชการ ประจํางาน 
๘.5 นายสุริยา  โยธา พนักงานราชการ ประจํางาน 
 

     ฝายวิชาการ 
นายวราวุฒิ  ไกยราช รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายฯ 
นางวรรณพร  คําเพราะ คร ู ผูชวยรองผูอํานวยการฝายฯ 
นางสาวสุชิรา  ศรีสะอาด ลูกจางประจํา เจาหนาท่ีธุรการฝาย    

๑. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
๑.๑ นางศรีภรัชต  รัศมีวงจันทร คร ู หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
๑.๒ นางอัญชลี  โรจนวิภาต คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๑.๓ วาท่ีรอยตรีกฤษณกร  ศรีงามชอย   คร ู ประจําแผนกวิชา 
๑.4 นายประจักษ  นาราช คร ู ประจําแผนกวิชา 
๑.5 นางสาวรําเพย  พิมตะขบ พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๑.6 นางสาวณัฐสินี  ชวดพงษ พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๑.7 นายวรพงษ  ไกยราช     พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
1.8 นางสาวพรชนก หอมสมบัติ พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๑.9 นายประสาร  ศิริผล ลูกจางประจํา ประจําแผนกวิชา 

๒. แผนกวิชาพืชศาสตร 
๒.๑ ดร.สุพินญา  คําขจร  คร ู หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 
๒.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๒.3 นายวารินทร  คําขจร  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.4 นางสมควร  สีปวน  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.5 นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.6 นางสาวเขลางครัตน  ปญญาบาล คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.7 นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด     คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.8 นางณัฎฐภาสรณ  สีเลือด  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.9 นางสาวเมตตา  แสงคํา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๒.๑0 วาท่ี ร.ท.บุญโชติ  ฉิมโค  คร ู ประจําแผนกวิชา  
๒.๑1 นายสุริยา โยธา   พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
2.12 วาท่ี ร.ต.หญิงภูชิสจิณณ ศีลใหอยูสุข  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๒.๑๓ นางอุดร  ศรีเมือง    ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชา 

  ๓.  แผนกวิชาสัตวศาสตร 
 ๓.๑ นางบุญเลิศ  โพธิ์บอน  คร ู หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 
 ๓.๒ นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนก 
 ๓.๓ นางวรรณพร  คําเพราะ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๔ นางบุญศรี  เดชมา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๕ นายวรชาติ  ล้ีตระกูล  คร ู ประจําแผนกวิชา 
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 ๓.๖ ดร.คํารณ  เดชมา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๗ นายวัฒนา  บุญมา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๘ นายนครินทร  หนูสวัสด์ิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๙ นายปริทรรศน  รบกลา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๑๐ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๑๒ นางสาวยุภา  นาหนองตูม    คร ู ประจําแผนกวิชา 
 3.13 นางสาวพรพรรณ ลีราช  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
 ๓.๑๔ นายประสิทธิ์  คําตา   ลูกจางประจํา ประจําแผนกวิชา  
๔.  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

๔.๑ นางพิชญดา  จรูญฉาย คร ู หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
๔.๒ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๔.๓ นายนครชัย  พิมศร คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๔ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๕ นางสาวภัทรพิชชา  วรพิมพรัตน  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๖ นางดาราณี  จันทรมหา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๗ นางสาวพรสวรรค  สัมนา  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.๘ นางมลฤดี  แกวมงคล     คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.9 นางสาววิไล คําผาง  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๔.10 นายณัฎฐกร  อุตรินทร   พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๔.๑1 นางสายใจ  สายวิเศษ  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชา 

๕. แผนกวิชาชางกลเกษตร 
๕.๑ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 
๕.๒ นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๕.๓ นายพิชิตชัย  รัตนมาลี  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 
๕.๔ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี  พนักงานราชการ ประจําแผนกวิชา 

๖. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
๖.๑ นางอรธัญดา  สติภาบุญโสดากร   คร ู หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
๖.๒ นางประภาพร  ไกยราช  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชา 
๖.๓ นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ  คร ู ประจําแผนกวิชา 
๖.๔ นางชนิดา พรมรัตน  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชา 

๗. แผนกวิชาประมง 
๗.๑ นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  คร ู หัวหนาแผนกวิชาประมง 
๗.๒ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ  คร ู ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาประมง 
๗.๓ นางจิตรา  อาจิณกิจ  คร ู ประจําแผนกวิชาประมง 
๗.๔ นางวิไลลักษณ  สิทธิสังข  ครู                    ประจําแผนกวิชาประมง 
7.5 นายอภิรักษ พวงแกว  ลูกจางช่ัวคราว      ประจําแผนกวิชาประมง 
๗.6 นายกมลพันธ  ลําสมุทร  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชาประมง 
๗.7 นายสุริยันต ศิริผล  ลูกจางช่ัวคราว ประจําแผนกวิชาประมง 
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๘. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๘.๑ นางวรรณพร  คําเพราะ  คร ู  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 
๘.๒ นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 

  ๙. งานวัดผลและประเมินผล 
๙.๑ นางอัญชลี  โรจนวิภาต  คร ู  หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
๙.๒ นางสาวสุชีรา  ศรีสะอาด  พนักงานธุรการ ผูชวยหัวหนางาน 

๑๐. งานวิทยบริการและหองสมุด 
๑๐.๑ วาท่ี ร.ต.กฤษณกร  ศรีงามชอย  คร ู  หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 
๑๐.๒ นายประจักษ  นาราช  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
๑๐.๓ นางสาวนัทธมน  บุรินทร  ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๑๐.๔ นางสาวอรสา  หวยจันทร  ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

  ๑๑. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑๑.๑ นายปริทรรศน  รบกลา  คร ู  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑๑.๒ นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
๑๑.๓ นายสิทธิศักด์ิ อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๔ นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๕ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๖ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๗ นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  คร ู  ประจํางาน 
๑๑.๘ นางสาวยุภา นาหนองตูม  คร ู  ประจํางาน 

   ๑๒. งานสือ่การเรียนการสอน 
๑๒.๑ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู  หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 
๑๒.๒ นายประจักษ  นาราช  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
๑๒.๓ นายณัฎฐกร  อุตรินทร            พนักงานราชการ  ประจํางาน 
 

   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายสมาน ศรีสุข        รองผูอํานวยการ   รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักศึกษา 
นางธันยพร      หนูสวัสด์ิ ครู     ผูชวยรองผูอํานวยการฝาย 
นางสาวศศิรดา  สติภาบุญโสดากร ลูกจางช่ัวคราว   เจาหนาท่ีธุรการฝาย 

๑. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
๑.๑ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 ๑.๒ นายกฤษณกร  ศรีงามชอย  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๑.๓ วาท่ี ร.ท.บุญโชติ ฉิมโค  คร ู  ประจํางาน 
 ๑.๔ นางมลฤดี  แกวมงคล  คร ู  ประจํางาน 
 ๑.๕ นางสาวรําเพย  พิมตะขบ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
 ๑.๖ นายพิชิตชัย  รัตนมาลี         พนักงานราชการ ประจํางาน 
 ๑.๗ นายวรพงษ  ไกยราช           พนักงานราชการ   ประจํางาน 
 ๑.8 นางสาวณัฐสินี  ชวดพงษ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
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        ๑.9 นายสุริยา  โยธา พนักงานราชการ ประจํางาน 
 ๑.๑0 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี            พนักงานราชการ ประจํางาน 

๒. งานครูท่ีปรึกษา 
๒.๑ นางสาวยุภา  นาหนองตูม  คร ู  หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
๒.๒ นางสาวณัฐสินี  ชวดพงษ      พนักงานราชการ ผูชวยหัวหนางาน 
๒.๓ นายสิทธิศักด์ิ   อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 
๒.๔ นายวรพงษ  ไกยราช  คร ู  ประจํางาน  

๓. งานปกครอง 
๓.๑ นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย คร ู  หัวหนางานปกครอง 
๓.๒ วาท่ี ร.ต.กฤษณกร  ศรีงามชอย  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 

   ๓.๓ นางอรธัญดา  สติภาบุญโสดากร  คร ู  ประจํางาน 
๓.๔ นางสาวรําเพย  พิมตะขบ     พนักงานราชการ ประจํางาน 
๓.๕ นางสาวณัฐสินี ชวดพงษ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
๓.6 นายพิชิตชัย  รัตนมาลี        พนักงานราชการ  ประจํางาน 
๓.7 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี             พนักงานราชการ  ประจํางาน 
๓.8 นายวรพงษ  ไกยราช         พนักงานราชการ  ประจํางาน 
๓.9 นายปรีชา  ทองมวล        ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๑.๑0 นายไพฑูรย  ประเสริฐพงศ    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๑.๑1 นางมณฑาทิพย  โครพ    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๔.๑ นายสิริศักด์ิ  คําแสน    คร ู  หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
๔.2 นางมลฤดี  แกวมงคล     คร ู  ประจํางาน 
๔.3 นางสาวรําเพย  พิมตะขบ      พนักงานราชการ ประจํางาน 
๔.4 นายวรพงษ  ไกยราช           พนักงานราชการ ประจํางาน 
๔.5 นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี พนักงานราชการ  ประจํางาน 
4.6 นางสาวภัทราภรณ เศวตกุลชร ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
๕.๑ นางมลฤดี  แกวมงคล     คร ู  หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

 ๕.๒ นางอรธัญดา  สติภาบุญโสดากร     คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๕.๓ นางวิไลลักษณ  สิทธิสังข     คร ู  ประจํางาน 
 ๕.๔ นางมณฑาทิพย  โครพ       ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
 ๕.๕ นายไพฑูรย  ประเสริฐพงศ    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
๖. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๖.๑ นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู           หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๖.๒ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ  คร ู  ประจํางาน 
๖.๓ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร  คร ู  ประจํางาน 
๖.4 นางสาวรําเพย  พิมตะขบ     พนักงานราชการ ประจํางาน 
๖.5 นายวรพงษ  ไกยราช  พนักงานราชการ ประจํางาน 
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๖.6 นายประสาร  ศิริผล           ลูกจางประจํา ประจํางาน 
๖.7 นางสุมาริน  ทองแสน         ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 
 

     ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ดร.ไพบูลย  มีศิลป         รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายแผนงานฯ 
นายนครชัย  พิมศร         คร ู        ผูชวยรองผูอํานวยการฝาย 
นางพัณณชิตา  พรมประดิษฐ     เจาพนักงานธุรการ เจาหนาท่ีธุรการฝายแผนงาน  

๑. งานวางแผนและงบประมาณ  
 ๑.๑ นายนครชัย  พิมศร  คร ู  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

 ๑.๒  นางดาราณี  จันทรมหา คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๑.๓ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 

๒. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  
 ๒.๑ นายประจักษ  นาราช  คร ู  หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
 ๒.๒ นายณัฎฐกร  อุตรินทร           พนักงานราชการ ผูชวยหัวหนางาน 
 2.3 นายนุกูล โคนาบาล  ลูกจางช่ัวคราว ประจํางาน 

๓. งานความรวมมือ 
 ๓.๑ นายธัมไสว  เทพอํานวย  คร ู  หัวหนางานความรวมมือ 
 ๓.๒ ดร.คํารณ  เดชมา  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๓.๓ นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด  คร ู  ประจํางาน 

๔. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
 ๔.๑ นางจิตตา  อาจิณกิจ  คร ู  หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
 ๔.๒ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๔.๓ นางณัฐภาสรณ  สีเลือด  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๔ นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๕ นายประจักษ  นาราช  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๖ นางสาวมลิวรรณ   สังฆะภูม ิ  คร ู  ประจํางาน 
 ๔.๗ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี     พนักงานราชการ ประจํางาน 

 ๕. งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 ๕.๑ ดร.สิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  คร ู  หัวหนางานประกนัคุณภาพ 
 ๕.๒ ดร.สุพินญา  คําขจร  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๕.๓ นายนครชัย  พิมศร  คร ู  ประจํางาน 

๖. งานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 
 ๖.๑ นางสาวยุพา  นาหนองตูม  คร ู  หัวหนางานสงเสริมผลผลิต  
 ๖.๒ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
 ๖.๓ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู  ประจํางาน 

๗. งานฟารมและโรงงาน 
  ๗.๑ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู  หัวหนางานฟารมและโรงงาน 
  ๗.๒ นางประภาพร  ไกยราฃ คร ู  ผูชวยหัวหนางาน 
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  ๗.๓ นางวรรณพร  คําเพราะ    คร ู  ประจํางาน 
  ๗.๔ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู  ประจํางาน 

 
การมอบหมายหนาท่ี นอกเหนอืโครงสรางการบริหาร 

เพื่อใหการบริหารภายในวิทยาลัยฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแตต้ังบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ี
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติ 
 ๑. งานธุรกิจรานคา (เกษตรศรีมินิมารท) 
 ๑.๑ นางสุกานดา  อาจหาญ  คร ู หัวหนางานธุรกิจรานคา 
 ๑.๒ นางบุญศรี   เดชมา  คร ู ผูชวยหัวหนางานธุรกิจรานคา 
 ๑.๓ นางสาวประวันทร  ผลัดศรี     พนักงานราชการ   ประจํางานธุรกิจรานคา 
 ๒. งานกิจกรรมสหกรณ 
 ๒.๑ นางมลฤดี  แกวมงคล คร ู หัวหนางานกิจกรรมสหการ 
   ๒.๒ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ คร ู ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมสหการ 
 ๓. งานโครงการศูนยบมเพาะธุรกิจ 

๓.๑ นายนครชัย  พิมศร คร ู หัวหนาโครงการศูนยบมฯ 
  ๓.๒ นางดาราณี  จันทรมหา คร ู ผูชวยหัวหนาโครงการศูนยบมฯ 

๔. งานฟารมโคนม 
  ๔.๑ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ   คร ู หัวหนางานฟารมโคนม 
 ๔.๒ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมโคนม 

 ๔.๓ นายวัฒนา  บุญมา คร ู ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๔ นายจินดา  เหมาะสมาน   ลูกจางประจํา ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๕ นายนิวัตน  จันทรศรี ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๖ นายสมควร  บุญบู ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมโคนม 
 ๔.๗ นายสุรศักด์ิ  แสงศร        ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมโคนม 
๔. งานฟารมโคเนื้อ 
  ๔.๑ ดร.คํารณ  เดชมา คร ู หัวหนางานฟารมโคเนื้อ 
  ๔.๒ นางบุญศร ี เดชมา คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมโคเนื้อ 
  ๔.๓ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู ประจํางานฟารมโคเนื้อ  

  ๔.๔ นายประวัติ  ดวงนิล       ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมโคเนื้อ 
๕. งานฟารมกระบือ 
  ๕.๑ นายวัฒนา  บุญมา คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมกระบือ 
  ๕.๒ นางสาวพรพรรณ ลีราช พนักงานราชการ   ประจํางาน 
  ๕.3 นายประวิทย  ใยคํา ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมกระบือ 
๖. งานฟารมแพะและแกะ 
  ๖.๑ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมแพะและแกะ 

  ๖.๒ นายประวิทย  มารวิชัย ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานงานฟารมแพะและแกะ 
 ๗. งานฟารมสุกร 

  ๗.๑ นายวรชาติ  ล้ีตระกูล คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมสุกรฯ 
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  ๗.๒ นายถนอม  เขียวสุก ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานงานฟารมสุกร 
๘. งานฟารมสัตวปกและไกอุโมงคลม 
  ๒.๖.๑ นางสาวยุภา  นาหนองตูม    คร ู หัวหนางานฟารมสัตวปก 
  ๒.๖.๒ นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมสัตวปก 
  ๒.๖.๓ นายเจือ  วงศทวี ลูกจางประจํา ประจํางานฟารมสัตวปก 
๙. งานฟารมผสมเทียม 
  ๙.๑ ดร.คํารณ  เดชมา คร ู หัวหนาคณะทํางานโครงการผสมเทียม 
  ๙.๒ นายสุรัตน  ไชยสีมา    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานโครงการผสมเทียม 

 ๑๐. งานฟารมพืชอาหารสัตว 
  ๑๐.๑ นายวัฒนา  บุญมา คร ู หัวหนางานฟารมพืชอาหารสัตว 
  ๑๐.๒ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมพืชอาหารสัตว 

  ๑๐.๓ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู ประจํางานฟารมพืชอาหารสัตว 
๑๑. งานฟารมโรงผสมอาหารสัตว 
  ๑๐.๑ นางวรรณพร  คําเพราะ คร ู หัวหนางานโรงผสมอาหารสัตว 
  ๑๐.๒ นางบุญศร ี เดชมา คร ู ผูชวยหัวหนางานโรงผสมอาหารสัตว 
  ๑๑.๓ นายสา  อินตะนัย      ลูกจางประจํา ประจํางานโรงผสมอาหารสัตว 
๑๒. งานฟารมประมง 
  ๑๒.๑ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู หัวหนางานฟารมประมง 
  ๑๒.๒ นางจิตรา  อาจิณกิจ คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมประมง 
  ๑๒.๓ นางวิไลลักษณ   สิทธิสังข คร ู ประจํางานฟารมประมง 
  ๑๒.๔ นายกมลพันธ    ลําสมุทร   ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมประมง 

   ๑๒.๕ นายสุริยันต   ศิริผล ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมประมง 
 ๑๓. งานฟารมสวนพฤกษชาติและจัดจําหนายพันธุไม  
  ๑๓.๑ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ คร ู หัวหนางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
  ๑๓.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
  ๑๓.๓ นางสาวเขลางรัตน ปญญาบาล  คร ู ประจํางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
  ๑๓.๔ นางสาวจิราวรรณ  ธาตุทอง  ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมสวนพฤกษชาติ 
 ๑๔. งานฟารมยางพารา – ปาลมน้ํามัน 

 ๑๔.๑ นายธัมไสว   เทพอํานวย  คร ู หัวหนางานฟารมยางพารา 
 ๑๔.๒ นางสาวเมตตา  แสงคํา  คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมยางพารา 
 ๑๔.๓ นายภักดี  สุธาบุญ      ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมยางพารา 

 ๑๕. งานฟารมไมดอก – ไมประดับ 
 ๑๕.๑ นายวารินทร  คําขจร  คร ู หัวหนางานฟารมไมดอก 
 ๑๕.๒ นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ  คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมไมดอก 

  ๑๕.๓ นายประมวล สุขจิต    ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานงานฟารมไมดอก 
 ๑๖. งานฟารมเพาะเห็ด 

 ๑๖.๑ นางสมควร  สีปวน  คร ู หัวหนางานฟารมเพาะเห็ด 
 ๑๖.๒ นางสาวเขลางรัตน  ปญญาบาล   คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมเพาะเห็ด  
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  ๑๖.๓ นางทองดี  ภูมิสถาน   ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานฟารมเพาะเห็ด 
 ๑๗. งานฟารมไมผล 

 ๑๗.๑ นางสาวเมตตา  แสงคํา  คร ู หัวหนาคณะทํางานฟารมไมผล 
 ๑๗.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย  คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมไมผล 
 ๑๗.๓ นายบุญโชติ  ฉิมโค  คร ู ประจํางานฟารมไมผล   

  ๑๗.๔ นายภักดี  สุทาบุญ ลูกจางช่ัวคราว ประจํางานฟารมไมผล 
 ๑๘. งานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 

 ๑๘.๑  นางสาวเขลางครัตน  ปญญาบาล คร ู หัวหนางานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 
 ๑๘.๒  นางสาวสุทธาพันธ  โพธิ์กําเนิด   คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมสวนผัก 
 ๑๘.๓  นายวารินทร  คําขจร        คร ู ประจํางานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 
 ๑๘.๔  นายถวิล  ภูมิสถาน       ลูกจางช่ัวคราว       ประจํางานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 

 ๑๙. งานฟารมนาขาว 
 ๑๙.๑ นางสาวเมตตา  แสงคํา    คร ู หัวหนางานฟารมนาขาว 
 ๑๙.๒ นางณัฏฐภาสรณ  สีเลือด    คร ู ผูชวยหัวหนางานฟารมนาขาว 
 ๑๙.๓ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร    คร ู ประจํางานฟารมนาขาว  

  ๑๙.๔ นายประถม  สุทารส         ลูกจางช่ัวคราว   ประจํางานฟารมนาขาว 
 ๒๐. งานบริการและซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงฟารม 

 ๒๐.๑ นายสุชาติ  สติภาบุญโสดากร คร ู หัวหนางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๐.๒ นายสิริศักด์ิ  คําแสน  คร ู ผูชวยหัวหนางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๐.๓ นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี   พนักงานราชการ ประจํางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๐.๔ นายอํานวยการ  ภาษี        ลูกจางช่ัวคราว  ประจํางานบริการและซอมบํารุงฯ 

  ๒๐.๕ นายอนุชิต  แกวสาย ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานบริการและซอมบํารุงฯ 
 ๒๑. งานโรงงานแปรรูปน้ํานม 

 ๒๑.๑ นางประภาพร  ไกยราช     คร ู หัวหนางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๒ นางสาวภัทรพิชชา วรพิมพรัตน  คร ู ผูชวยหัวหนางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๓ นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ     คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๔ นางสุกานดา  อาจหาญ     คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๕ นางสาวมลิวรรณ  สังฆะภูมิ     คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๖ นางสาวประวันทร  ผลัดศรี   พนักงานราชการ   ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๗ นายอานนท  นนทบุตร        ลูกจางประจํา ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๘ นายสุพันธ  นมัสการ          ลูกจางประจํา ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๙ นางสองแสง  รัตนลัมภ        ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๐ นายสมจิตร  ศิริผล    ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๑ นางสาววิไล  แสนโคตร       ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๒ นายบุญศรี  สุริยะ  ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๓ นายประเทือง  ชาติมนตรี      ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๔ นายทองสา  รัตนา  ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๑.๑๕ นายอําไพ   พรมศาสตร      ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 

  
 



27 
 

 ๒๑.๑๖ นายยงยุทธ  ภูมิสถาน      ลูกจางช่ัวคราว     ประจํางานโรงงานแปรรูปน้ํานม 
 ๒๒. งานโรงงานแปรรูปเนื้อ 

 ๒๒.1 นายปริทรรศน  รบกลา  คร ู ผูชวยหัวหนางานโรงงานแปรรูปเนื้อ 
 ๒๒.2 นางสาวชมนาด  พวงสวัสด์ิ  คร ู ประจํางานโรงงานแปรรูปเนื้อ 
 ๒๓. งานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
 ๒๓.๑ นายนครินทร  หนูสวัสด์ิ คร ู หัวหนาโครงการสวนสมเด็จฯ 

๒๓.๒ นายธัมไสว  เทพอํานวย คร ู ผูชวยหัวหนาโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๓ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๔ นายวารินทร  คําขจร คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๕ นายปริทรรศน  รบกลา คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๖ นางสาวภัทรพิชชา  วรพิมพรัตน คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๗ นางธนญัญาณ  อุดมกิจอารย คร ู คณะทํางานโครงการสวนสมเด็จ 
๒๓.๔ นายสมทรง  โอชารส ลูกจางประจํา ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๕ นายกอน  วงศทวี ลูกจางประจํา ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๖ นายอําคา  ศรีสะอาด ลูกจางประจํา  ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๗ นายสมศรี  พรมมาศ ลูกจางประจํา ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
๒๓.๘ ลูกจางช่ัวคราว จํานวน ๓๖ คน  ประจําโครงการสวนสมเด็จฯ 
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ฝายผูบริหาร 5 5 5 1 4 1 4

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 9 5 4 4 5 3 6 2 3

แผนกวิชาพืชศาสตร 13 10 2 1 5 8 1 5 7 4 6

แผนกวิชาสัตวศาสตร 14 13 1 9 5 1 9 4 5 4 1

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 9 8 1 3 6 1 5 3 3 5

แผนกวิชาชางกลเกษตร 4 2 2 4 3 1 1 1

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 3 3 3 3

แผนกวิชาประมง 5 4 1 2 3 3 1 1 3

รวมทั้งหมด 62 50 10 2 32 30 4 35 22 17 29 1
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1.  ฝายบริหารทรัพยากร

    1.1  งานบริหารงานทั่วไป 4 1 1 2 1 3 2 1 1

    1.2  งานบุคลากร 0

    1.3  งานการเงิน 4 1 1 1 1 4 1 3

    1.4  งานการบัญชี 1 1 1 1

    1.5  งานพัสดุ 6 4 2 4 2 1 1 3 1

    1.6  งานอาคารสถานที่ 6 1 5 6 3 2 1

    1.7  งานทะเบียน 1 1 1 1

    1.8  งานประชาสัมพันธ 0

สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา

จํานวนครูแยกตามแผนกวิชา

ผูบริหาร/แผนกวิชา

จํา
นว

น(
คน

)

สภานภาพ เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ

ผูบริหาร/แผนกวิชา



2. ฝายแผนงานและความ 0

    2.1.  งานวางแผนและ 1 1 1 1

    2.2.  งานศูนยขอมูล 1 1 1 1

    2.3.  งานความรวมมือ 0

    2.4.  งานวิจัย พัฒนา 
่

0

    2.5.  งานประกัน 0

    2.6.  งานสงเสริมผลิตผล
 

0

  2.7.  งานฟารมและโรงงาน

      1)ฟารมโคนม 4 1 3 4 3 1

      2)ฟารมโคเนื้อ 1 1 1 1

      3)ฟารมกระบือ 1 1 1 1

      4)ฟารมแพะและแกะ 1 1 1 1

      5)ฟารมสุกร 1 1 1 1

      6)ฟารมสัตวปก 1 1 1 1

      7)ฟารมผสมเทียม 1 1 1 1

      8)ฟารมพืชอาหารสัตว 0

      9)โรงงานผสมอาหาร 1 1 1 1

      10)ฟารมประมง 1 1 1 1

      11)ฟารมสวน 1 1 1 1

      12)ฟารมยางพารา-
้

0

      1๓)ฟารมไมดอก-ไม 1 1 1 1

      1๔)ฟารมเพาะเห็ด 1 1 1 1

      15)ฟารมผลไม 1 1 1 1

      16)ฟารมสวนผักและ 0

      17)ฟารมนาขาว 1 1 1 1

      18)งานบริการและ 2 2 2 1 1

เครื่องทุนแรงฟารม

      19)โรงงานแปรรูปน้ํานม 10 2 8 8 2 6 4

      20)โรงงานแปรรูปเนื้อ 0

      21)โครงการสวน 38 4 34 34 4 38

3.  ฝายพัฒนากิจการ

3.1.  งานกิจกรรมนักเรียน 1 1 1 1

3.2.  งานครูที่ปรึกษา 0

๒๙



3.3.  งานปกครอง 1 1 1 1

3.4.  งานแนะแนวอาชีพ 1 1 1 1

3.5.  งานสวัสดิการนักเรียน 0

3.6.  งานโครงการพิเศษและ 2 1 1 1 1 1 1

4.  ฝายวิชาการ

4.1.  แผนกวิชา 6 2 4 3 3 4 1 1

4.2. งานพัฒนาหลักสูตรการ 1 1 1 1

4.3.  งานวัดผลและ 0

4.4.  งานวิทยบริการและ 1 1 1 1

4.5.  งานอาชีวศึกษาระบบ 0

4.6.  งานสื่อการเรียนการ 0

รวมทั้งสิ้น 104 3 3 20 78 75 29 63 8 20 12 1

๓๐
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การจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
หลักสูตร 

๑.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๒.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๒๕๔๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม เปดสอนใน ๖ 

สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาพืชศาสตร   สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวรักษ   สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาชางกลเกษตร      และสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๓.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๒๕๔๖ ประเภทวิชาประมง เปดสอน  สาขาวิชาการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

๔.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖   ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ    

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

๕.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ๒๕๔๖  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอน  ๒ 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 

การจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุง 2546)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕6   หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๔๖  มีรายละเอียด ดังนี ้

1.  การเรียนการสอนในระบบ 

 1.1 โครงสรางการบริหาร แบงเปน  7  แผนกวิชา  ไดแก 

  1.1.1  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

1.1.2  แผนกวิชาพืชศาสตร 

  1.1.3  แผนกวิชาสัตวศาสตร 

  1.1.4  แผนกวิชาชางกลเกษตร   

  1.1.5  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  1.1.6  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

  1.1.7  แผนกวิชาประมง 

      1.2 การจัดการศึกษา แบงเปนหลักสูตรตาง ๆ   ดังนี ้

  1.2.1 หลักสูตร  ปวช. 2556   ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

                       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร สัตวศาสตร และประมง 

                    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (อศ.กช.)  

  1.2.2  หลักสูตร  ปวช. 2545 (ปรับปรุง  2546)  ประเภทวิชา  
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                         พาณิชยกรรม   สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  1.2.3  หลักสูตร   ปวส. 2546   ประเภทวิชาเกษตรกรรม   ไดแก 

   - สาขาวิชาพืชศาสตร 

   - สาขาวิชาพืชศาสตร (ทวิภาคีไทย-อิสราเอล) 

   - สาขาวิชาสัตวศาสตร 

   - สาขาวิชาสัตวศาสตร (ทวิภาคี-เบทาโกร  และ ทวิภาคี-ดัชมิลล) 

   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

    - สาขาวิชาชางกลเกษตร 

    - สาขาวิชาสัตวรักษ 

    - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อศ.กช.) 

1.2.4 หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาประมง  ไดแก 

- สาขาวิชา การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

   1.2.5  หลักสูตร  ปวส. 2546  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ไดแก 

    - สาขาวิชาการบัญชี 

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 2.  การเรียนการสอนนอกระบบ 

     2.1  โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะส้ัน 

 2.1.1  การเล้ียงไก 

 2.1.2  การเล้ียงปลา 

 2.1.3  การเล้ียงสุกร 

 2.1.4  การเล้ียงโค 

 2.1.5  การเพาะเห็ด 

 2.1.6  การแปรรูปผัก – ผลไม 

 2.1.7  ชีววิถีและปุยชีวภาพ 

 2.1.8  การจัดการยางพารา 

 2.1.9  การเพาะชํากลาไม 

 2.1.10 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.1.11 การดําเนินงานสหกรณ 

 2.1.12 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 2.1.13  การผสมเทียมโค 

 2.1.14  การทําขนมตาง ๆ 

 2.1.15  การบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร 
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 3.  การเรียนการสอนแบบทวิภาคี 

      3.1  ทวิภาคีในประเทศ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชา 

สัตวศาสตร 

      3.2  ทวิภาคีตางประเทศ  2  โครงการ คือ   

             - โครงการจัดการศึกษารวมกับประเทศเดนมารค ระดับ ปวส.ในสาขาวิชา 

สัตวศาสตรดานโคนม  สุกร      

 - โครงการจัดการศึกษารวมกับประเทศอิสราเอล ระดับ ปวส. ในสาขาวิชา 

พืชศาสตร     

  4. การเรียนการสอนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)    

  จัดการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร ในศูนยการเรียน

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาใหกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพ ในชุมชนหางไกลและขาดโอกาสทาง

การศึกษา  

  ๕. งานฟารมเพื่อการเรียนการสอน 
   ๕.๑ งานฟารมโคนม 
   ๕.๒ งานฟารมโคเนื้อ 
   ๕.๓ งานฟารมกระบือ 
   ๕.๔ งานฟารมแพะและแกะ 

    ๕.๕ งานฟารมสุกร 
   ๕.๖ งานฟารมสัตวปกและไกอุโมงคลม 
   ๕.๗ งานฟารมผสมเทียม 

    ๕.๘ งานฟารมพืชอาหารสัตว 
   ๕.๙ งานฟารมโรงผสมอาหารสัตว 
   ๕.๑๐ งานฟารมประมง 

    ๕.๑๑ งานฟารมสวนพฤกษชาติและจัดจําหนายพันธุไม  
    ๕.๑๒ งานฟารมยางพารา – ปาลมน้ํามัน 
    ๕.๑๓ งานฟารมไมดอก – ไมประดับ 
    ๕.๑๔ งานฟารมเพาะเห็ด 
    ๕.๑๕ งานฟารมไมผล 
    ๕.๑๖ งานฟารมสวนผักและพืชไรดิน 
  ๕.๑๗ งานฟารมนาขาว 
    ๕.๑๘ งานบริการและซอมบํารุงเครื่องทุนแรงฟารม 
    ๕.๑๙ งานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม 
    ๕.๒๐ งานโรงงานแปรรูปเนื้อ 
  ๕.๒๑ งานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครนิทรศรสีะเกษ 
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ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1 ป 2 รวม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

   สาขางานพืชศาสตร 11 17 28 28

   สาขางานสัตวศาสตร 20 44 64 64

   สาขางานการประมง 13 15 28 28

   สาขางานเกษตรทั่วไป 123  - 20 20 20   
กช) 25 12 16 28 28

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพณิชยการ

   สาขางานการบัญชี

   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 15 10 6 16 16

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร

   สาขางานเกษตรศาสตร 91 186 277 277

สาขาวิชาพืชศาสตร

   สาขางานพืชสวน 24 18 42 42

  สาขางานพืชสวน(ทวิภาค)ี 25 40 65 65

สาขาวิชาชางกลเกษตร

   สาขางานชางกลเกษตร 6 10 16 16

สาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ

   สาขางานผลิตภัณฑสัตว 0 9 9 9

สาขาวิชาสัตวรักษ

   สาขางานสัตวรักษ 0 7 7 7

สาขาวิชาสัตวศาสตร

   สาขางานการจัดการผลิตสัตว 28 25 53 53   
ภาค)ี 15 37 52 52

ทั่วไป   
ทั่วไป 9 19 28 28

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

   สาขางานการบัญชี 12 8 20 20

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

   สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 12 16 16

รวม 163 66 118 184 214 371 585 769

ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษา

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น
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ผลงานเดน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 
ผลงานเดนของสถานศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๒๔  ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๕   ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบแรก (๒๕๔๔-๒๕๔๘) ประจําปการศึกษา๒๕๔๔  

  ดานอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖  สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกสมศ. ไดคะแนนระดับดีมาก 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสถานศึกษาท่ีสงเสริมสนับสนุนมารยาทไทย

ดีเดนตามโครงการงามอยางไทยจากกระทรวงวฒันธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาตนแบบ (Super Model)   

  ดานการจัดการเทคโนโลยีโคนม จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ เกียรติบัตรทอง มีคะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการสมาชิก

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติอันดับ 3 ปซอน ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  

พ.ศ.๒๕๕๐  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสอง (๒๕๔๙-๒๕๕๓) ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  

  ดานอาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                   

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ไดรับรางวัลชนะเลิศ (หญิง) การแขงขันรักบ้ีฟุตบอล 7 คน โครงการอาชีวศึกษามุงสูทีม

ชาติจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับสมาคมรักบ้ีฟุตบอลแหงประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ 3 ปซอน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริการจัดการตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒” 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทการคิดคนส่ิงประดิษฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประชุมทาง

วิชาการสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมาร ีระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๓๔   ณ  วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีราชบุรี  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแขงขันทักษะในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทยระดับชาติครั้งท่ี ๓๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน  

  ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
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พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ คะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการสมาชิกองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๓๒  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนิทรรศการเรื่อง ปูนาพารวย  ในการประชุมวิชาการ

องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๓ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย 

พ.ศ. ๒๕๕๕  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ คะแนนรวมในการประชุมทางวิชาการสมาชิกองคการเกษตรกร

ในอนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี  ระดับชาติ ครั้งท่ี  ๓๓   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

พ.ศ.๒๕๕๕  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดนิทรรศการ เรื่องมะนาวเงินลาน ในการประชุม

วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๔  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูม 

พ.ศ.๒๕๕๕  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดประกาศเกียรติคุณใหเปนสถาบันท่ีใหความรวมมือ

จัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอ นานกวา ๕ ป  รวม

เปนปริมาณโลหิตท่ีไดรับบริจาคเกินกวา ๑,๐๐๐ หนวย ประจําป  ๒๕๕๕ 

พ.ศ.๒๕๕๕  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (๒๕๕๔-๒๕๕๘) ประจําปการศึกษา๒๕๕๔ ดาน

อาชีวศึกษา ในระดับดีมาก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับประเทศ ประเภทท่ี ๔  ราษฎรไดรับความรูจากวิทยาลัย

และใชไดผลดีเดน ในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประเภทท่ี  ๓ นักศึกษา 

  ปจจุบันของวิทยาลัยนําไปใชขยายผลดีเดน ในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน   

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๒ ระดับประเทศ ประเภทท่ี ๓  นักศึกษาปจจุบันของ

วิทยาลัย นําไปใชขยายผลดีเดน ในการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

พ.ศ.๒๕๕๖  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดนิทรรศการ เรื่องโคเนื้อเกษตรศรี ในการประชุม

วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๓๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบชนะเลิศ อันดับท่ี ๑  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในโครงการเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษา ขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ป ๒๕๕๗       

พ.ศ. ๒๕๕๘  ผานการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตันสังกัด ประจําป ๒๕๕๘ ในระดับดีมาก  

พ.ศ. ๒๕๕๘  ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   
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ผลงานเดนของครูและบุคลกรทางการศึกษา  

 ปการศึกษา ๒๕๕๔  

  ๑.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๕๔ นางจิตรา    อาจิณกิจ 

     ๒.รางวัลครูดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน    16   คน 

  ๓.รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป  2554   จํานวน  12  คน 
  

 ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ๑.รางวัลครูดีเดนอาชีวศึกษา ประจําป ๒๕๕๕ 

-นางจิตรา  อาจิณกิจ 

          -นางศรีภรัชต   รัศมีวงจันทร  

  ๒.รางวัลโลประกาศเกียรติคุณ “ตนแบบครสูรางคน”  ประจําป ๒๕๕๕ 

 -นางจิตรา   อาจิณกิจ   

      ๓.รางวัลผูบริหารดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    จํานวน  4  คน 

      4. รางวัลครูดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน   24  คน 

      5.รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป  2555   จํานวน  15    คน 
  

 ปการศึกษา ๒๕๕๖  

  ๑. รางวัลผูบริหารดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  1  คน 

                 2.  รางวัลครูดีเดนในงานวันครูของอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ       จํานวน   15  คน 

        3.  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจําป  2556   จํานวน  15  คน    
  

ผลงานวิจัยเดนครูและบุคลกรทางการศึกษา    

  ๑.นางจิตรา อาจิณกิจ นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติท่ีประเทศออสเตรีย  เรื่อง  

“Minimal-water food security in the Mekong basin : Plastics lined fishponds.”  

 1. นายสิทธิศักด์ิ  อาจหาญ  รางวัลชนะเลิศ  อันดับท่ี ๑ เหรียญทอง การนําเสนอผลงานวิจัย

ของครูและสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งท่ี ๓๔ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุร ี

              2. นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ เหรียญทอง การนําเสนอผลงานวิจัยของ

ครูและสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งท่ี ๓๔ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ราชบุรี  
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 1. นายเลิศฤทธิ์  เอื้อสามาลย  รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ เหรียญทอง  การนําเสนอผลงานวิจัย

ของครูและสถานศึกษา  ในการประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งท่ี ๓๕ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

อุบลราชธานี 
 

ผลงานเดนของนักศึกษา 

      1.นางสาวดวงดาว  สุวรรณจักร  ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   

     2.นายสิงหนาถ  โถทอง   ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.)   

     3.นายสุขสันต  จันทรแจม  ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)   

           4.นายนฤเบศ   รัตนวัน  ไดรับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.)   

     5.นายนฤเบศ  รัตนวัน   ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพ จากกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย   

     6.นายนฤเบศ   รัตนวัน   ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ สมาชิก อกท. ดีเดนระดับชาติ  

                7.นางสาวภัชฎา  วงศใหญ   ไดรับรางวัล “คนดีศรีอีสาน” จากกระทรวงวัฒนธรรม  

     8.นายณัฐพล   ปกปน   ไดรับพระราชทานโลคณะกรรมการดําเนินงาน อกท. ระดับชาติ   
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    สรุปงบประมาณรายรับ และ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559

           งบประมาณรายรับ 

1 เงินรายไดสถานศึกษา จํานวน 9,464,634     

2 เงินงบประมาณ

2.1 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป จํานวน 7,263,250     

2.2 งบ  ปวช. จํานวน 7,300,000     

2.3 งบ  ปวส. จํานวน 1,250,000     

2.4 งบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 260,000       

2.5 งบดําเนินงาน จํานวน 3,104,800     

2.6 งบลงทุน จํานวน 1,900,000     

2.7 งบรายจายอื่น จํานวน 7,442,700     

                รวม รายรับทั้งสิ้น จํานวน 37,985,384  

1 งบประมาณที่จําเปนตองจาย จํานวน 28,251,240   

2 ฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1,000,000     

3 ฝายแผนงสยและความรวมมือ จํานวน 1,000,000     

4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จํานวน 1,000,000     

5 ฝายวิชาการ จํานวน 1,500,000     

                รวม รายจายทั้งสิ้น จํานวน 32,751,240  

สรุปภาพรวมงบประมาณ 2559

      1.งบประมาณรายรับ 37,985,384   

      2.งบประมาณรายจาย 32,751,240   

         -คาครุภัณฑ (เงินรายไดสถานศึกษา) 550,000       

รวม 33,301,240   

           งบประมาณรายจาย 

สามสิบเจ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน



                                                       งบประมาณรายรับ  ปงบประมาณ 2559 
1 เงินคงเหลือ

1.1 รายการเงินคงเหลือ  ปงบประมาณ 2558

     (1) เงินรายไดสถานศึกษา (ยอดยกมา) 249,142          

1.2 เงินรายไดสถานศึกษา ปงบประมาณ 2559

     (1) รายไดทั่วไป

         1) คาลงทะเบียนนักศึกษา ปวช   จํานวน 475 คน 450 บาท/คน 213,750          

         2) คางลงทะเบียนนักศึกษา ปวส. จํานวน 557 คน 1,800  บาท/คน 1,002,600       

         3) รายไดอื่นๆ 200,000          

     (2) รายไดงานฟารม (ป 2558=3,065,636 บาท) 3,000,000       

     (3) รายไดโรงงานแปรรูปนม 3,000,000       

     (4) รายไดสวนพฤกษศาสตร 1,000,000       

     (5) รายไดมินิมารท 550,000          

         รวม เงิน บกศ.ทั้งสิ้น ป 2558=8,406,655 บาท) 9,215,492      

2 เงินงบประมาณ

2.1 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป

     (1) คาหนังสือ                           จํานวน 475 คนๆ 2000 บาท/คน 950,000          

     (2) คาอุปกรณการเรียน          

         1) นศ.เกษตรกรรม                 จํานวน 331 คนๆ 1600 บาท/คน 529,600          

         2) นศ.เกษตรทั่วไป(อศ.กช.)       จํานวน 97 คนๆ 1200 บาท/คน 116,400          

         3) นศ.พาณิชยกรรม               จํานวน 47 คนๆ 1000 บาท/คน 47,000            

     (3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             จํานวน 475 คนๆ 950 บาท/คน 451,250          

     (4) คาเครื่องแบบ                       จํานวน 475 คนๆ 900 บาท/คน 427,500          

     (5) คาจัดการเรียนการสอน

         1) นศ.เกษตรปฏิรูป              จํานวน 331 คน 11900 บาท/คน 3,938,900       

         1) นศ.เกษตรทั่วไป (อศ.กช.)   จํานวน 97 คน 5900 บาท/คน 572,300          

         1) นศ.พาณิชยกรรม             จํานวน 47 คน 4900 บาท/คน 230,300          

          รวม อุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป (ป 2558= 3,181,500 บาท) 7,263,250      
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2.2 งบ  ปวช.

     (1) งบดําเนินงาน 3,400,000       

     (2) คาสาธารณูปโภค 1,000,000       

     (3) งบบุคลากร 2,900,000       

          รวม งบ ปวช. (ป 2558= 7,161,800 บาท) 7,300,000      

2.3 งบ  ปวส.

     (1) งบดําเนินงาน 1,200,000       

     (2) คาสาธารณูปโภค 50,000            

          รวม งบ ปวส. (ป 2558= 1,195,800 บาท) 1,250,000      

2.4 งบอุดหนุนทั่วไป

     (1) องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 50,000            

     (2) การฝกอบรมเกษตรกรระยะสั้น 90,000            

     (3) สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 90,000            

     (4) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000            

          รวม งบอุดหนุนทั่วไป (ป 2558= 258,000 บาท) 260,000         

2.5 งบดําเนินงาน

     (1) ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 250,000          

     (2) การดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 2,854,800       

          รวม งบดําเนินงานระยะสั้น (ป 2558= 227,000 บาท) 3,104,800      

2.6 งบลงทุน

   -คาครุภัณฑ

     (1) ครุภัณฑรถไถพรอมเครื่องตัดหญาเลี้ยงสัตว 1,900,000       

          รวม งบลงทุน (ป 2558= 900,000 บาท) 1,900,000      

2.7 งบรายจายอื่น

      (1) สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 50,000            

      (2) การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

          1) เกษตรกรรุนใหม 300,000          

          2) ฝกอบรมอาชีพสตรี 50,000            

          3) ตามรอยพระยุคลบาท (โคนม) 1,000,000       

          4) การอนุรักษดินและน้ํา 10,000            

      (3) การลดปญหาการออกกลางคัน 100,000          

      (4) ทุนพระราชทาน (กัมปงเฌอเตรียล) 1,300,000       

      (5) การเสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็ก 800,000          

      (6) ศูนยความชํานาญเฉพาะทาง 200,000          
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      (7) การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 350,000          

      (8) ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (fixit) 500,000          

      (9) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตครู 700,000          

      (10) อาชีวศึกษาเพื่อการแกไขปญหาความยากจน (อศ.กช.) 700,000          

      (12) อาชีวะพัฒนา 300,000          

      (13) การยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000            

      (14) การหารายไดระหวางเรียน 80,000            

      (16) งบกระตุนเศรษฐกิจ (รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก) 982,700          

          รวม งบรายจายอื่น (ป 2558= 17,154,485 บาท) 7,442,700      

                                                            สรุป รายรับ ปงบประมาณ 2559
          1.เงินรายไดสถานศึกษา 9,464,634       

          2.เงินงบประมาณ 28,520,750     

                                             รวมทั้งสิ้น 37,985,384    

หมายเหตุ: ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาสําหรับคํานวณงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559

ระดับ ปวช./สาขาวิชา ป1,2; 2558 รับ2559 รวม

เกษตรปฏิรูป 166 165 331

เกษตรทั่วไป(อศ.กช.) 37 60 97

พานิชยกรรม 25 22 47

รวม 228 247 475

ระดับ ปวส./สาขาวิชา ป1; 2558 รับ2559 รวม

เกษตรทั่วไป/ประมง 198 319 517

บริหารธุรกิจ 16 24 40

รวม 214 343 557

รวมทั้งสิ้น 442 590 1,032  
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๔๓

                                                                                                                                      งบประมาณรายจาย  ปงบประมาณ 2559

1 งบประมาณที่จําเปนตองจาย

1.1 งบบุคลากร

    1) คาตอบแทนพนักงานราชการ         12 คน จํานวนเงิน 2,820,000     บาท

    2) คาจางลูกจางชั่วคราวภายในวิทยาลัย 41 คน จํานวนเงิน 3,000,000     บาท

    3) คาจางครูตางประเทศ 1 คน จํานวนเงิน 160,000       บาท

    4) คาสมทบเงินประกันสังคม จํานวนเงิน 260,000       บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค

    1) คาไฟฟา จํานวนเงิน 5,000,000     บาท

    2) คาน้ําประปา จํานวนเงิน 500,000       บาท

    3) คาโทรศัพท จํานวนเงิน 75,000         บาท

    4) คาบริการอินเทอเน็ต จํานวนเงิน 100,000       บาท

    4) คาไปรษณีย จํานวนเงิน 65,000         บาท

1.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง-ซอมบํารุงรักษายานพาหนะ

    1) คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนเงิน 1,000,000     บาท

    2) คาซอมบํารุงยานพาหนะ จํานวนเงิน 200,000       บาท

1.4 งบกลาง-ฉุกเฉิน

    1) คาตอบแทนการเดินทางไปราชการ จํานวนเงิน 2,500,000     บาท

    2) คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวนเงิน 100,000       บาท

    3) งบฉุกเฉิน (ใชเงิน บกศ.) จํานวนเงิน 2,000,000     บาท

1.5 คาซอมครุภัณฑและสิ่งกอสราง

    1) คาซอมครุภัณฑ (งาน/แผนก/ฟารม) จํานวนเงิน 500,000       บาท

    2) คาซอมสิ่งกอสราง(งาน/แผนก/ฟารม) จํานวนเงิน 500,000       บาท

1.6 คาอื่นๆ

    1) หนี้คางชําระป งปม. 2558 จํานวนเงิน 2,549,490     บาท

    2) คาหนังสือเรียน จํานวนเงิน 950,000       บาท

    3) คาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน 693,000       บาท

    4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน 451,250       บาท

    5) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน 427,500       บาท

    6) ครุภัณฑรถไถพรอมเครื่องตัดหญาเลี้ยงสัตว จํานวนเงิน 1,900,000     บาท

    ๗) คาอาหารสัตว จํานวนเงิน 2,500,000     บาท

    ๘) คาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ จํานวนเงิน 2,854,800     บาท

                             �รวม (งบประมาณจําเปนตองจาย) จํานวนเงิน 28,251,240  บาท



๔๔

2 ฝายบริหารทรัพยากร (ป งปม. 2558=1,606,721 บาท)

2.1 งานบริหารงานทั่วไป

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 140,000       บาท

2.2 งานบุคลากร

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 155,000       บาท

2.3 งานการเงิน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

2.4 งานบัญชี

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 15,000         บาท

2.5 งานพัสดุ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

2.6 งานอาคารสถานที่

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 450,000       บาท

2.7 งานทะเบียน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 25,000         บาท

2.8 งานประชาสัมพันธ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 80,000         บาท

                           รวม 895,000       บาท

2.9 ครุภัณฑ

     1)งานการเงิน 

       -ตูเก็บเอกสาร จํานวนเงิน 15,000         บาท

     3)งานพัสดุ

       -เครื่องพิมพ จํานวนเงิน 20,000         บาท

     4)งานอาคารสถานที่

       -เครื่องขยายเสียง จํานวนเงิน 50,000         บาท

     5)งานประชาสัมพันธ

       -เครื่องคอมพิวเตอร จํานวนเงิน 20,000         บาท

                           รวม 105,000       บาท

                             รวม (งบประมาณฝายบิหารทรัพยากร) จํานวนเงิน 1,000,000    บาท



๔๕

3 ฝายแผนงานและความรวมมือ

3.1 งานวางแผนและงบประมาณ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

3.2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      -การพัฒนาระบบเครือขายอินเทอเน็ตภายในวิทยาลัย จํานวนเงิน 50,000         บาท

      -ระบบรายงานขอมูลงานฟารม การเงิน พัสดุ แผนงานและบุคลากร จํานวนเงิน 50,000         บาท

3.3 งานความรวมมือ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

3.4 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

3.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      -การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จํานวนเงิน 80,000         บาท

3.6 งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

3.7 งานฟารมและโรงงาน

      -คาวัสดุ อุปกรณ จํานวนเงิน -               บาท

                           รวม 300,000       บาท

๓.๘ ครุภัณฑ

      1) งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 25,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

      1) งานวางแผนและงบประมาณ

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 25,000         บาท

                           รวม 55,000         บาท

                          รวม (งบประมาณฝายแผนงานและความรวมมือ) จํานวนเงิน 355,000       บาท

3.8 งานฟารมและโรงงาน (ป งปม. 2558=4,407,183 บาท)

     (1) ฟารมสัตวศาสตร (ป งปม. 2558=4,201,497 บาท)

         1) โคนม

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 75,000         บาท

         2) โคเนื้อ

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท
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         3) ผสมเทียม

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 15,000         บาท

         4) กระบือ

             -คายายคอก-รั้ว สรางอาคารและที่พักคนงาน จํานวนเงิน 250,000       บาท

         5) แพะแกะ

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

         6) สุกร

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

         7) สัตวปก

             -คาวัสด/ุคาเวชภัณฑ จํานวนเงิน 25,000         บาท

        8) พืชอาหารสัตว

             -คาวัสดุ จํานวนเงิน 25,000         บาท

                             รวม (ฟารมสัตวศาสตร) จํานวนเงิน 465,000       บาท

     (2) ฟารมพืชศาสตร  (ป งปม. 2558=135,436 บาท)

         1) ฟารมยางพารา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         2) ฟารมนาขาว

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         3) ฟารมเห็ด

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         4) ไมดอกไมประดับ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

         5) ฟารมผลิตพืชผัก

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

         6) ไมผลยืนตน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 10,000         บาท

                             รวม (ฟารมพืชศาสตร) จํานวนเงิน 100,000       บาท

     (3) ฟารมประมง  (ป งปม. 2558=70,250 บาท)

         1) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 80,000         บาท

                             รวม (ฟารมประมง) จํานวนเงิน 80,000         บาท

                             รวม (ทุกฟารม) จํานวนเงิน 645,000       บาท

                           �รวม (งบประมาณฝายแผนงานและความรวมมือ)จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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4 ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  (ป งปม. 2558=1,823,913 บาท)

4.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

    -งานฝายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จํานวนเงิน 40,000         บาท

    -กิจกรรมชมรม (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) จํานวนเงิน 100,000       บาท

    -กิจกรรม อกท. ระดับภาค จํานวนเงิน 250,000       บาท

    -กิจกรรม อกท. ระดับชาติ จํานวนเงิน 200,000       บาท

4.2 งานครูที่ปรึกษา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

4.3 งานปกครอง

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 30,000         บาท

4.4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 100,000       บาท

4.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

4.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 150,000       บาท

                     รวม จํานวนเงิน 950,000       บาท

4.7 ครุภัณฑ

      1) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 20,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

      ๒) งานครูที่ปรึกษา

     -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลพรอมโตะวาง 20,000         บาท

     -เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น (Inkjet) 5,000            บาท

                     รวม จํานวนเงิน 50,000         บาท

                     �รวม (งบประมาณฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)จํานวนเงิน 1,000,000    บาท
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5 ฝายวิชาการ  (ป งปม. 2558=1,292,776 บาท)

5.1 งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

      1) งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

      3) หองเรียนรูเฉพาะทาง (พืช/ปฐพีวิทยา))

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 90,000         บาท

      4) การจัดการศึกษาทวิศึกษา (รร.ประสานมิตร/รร.ราชประชานุเคราะห)

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 165,000       บาท

5.2 งานวัดและประเมินผล

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 20,000         บาท

5.3 งานวิทยบริการและหองสมุด

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

5.4 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวนเงิน

     1)  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 50,000         บาท

5.5 งานสื่อการเรียนการสอน

             -คาวัสด-ุอุปกรณ จํานวนเงิน 5,000            บาท

5.6 แผนกวิชา

    (1) สามัญสัมพันธ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 70,000         บาท

    (2) พืชศาสตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 200,000       บาท

    (3) สัตวศาสตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 200,000       บาท

    (4) ประมง

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 100,000       บาท

    (5) ชางกลเกษตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 50,000         บาท

    (6) อุตสาหกรรมเกษตร

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 80,000         บาท

    (7) บริหารธุรกิจ

             -คาวัสด-ุอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน จํานวนเงิน 60,000         บาท

                             รวม 1,160,000    
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5.7 คาครุภัณฑแผนกวิชา

    1) สามัญสัมพันธ

             -เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร จํานวนเงิน 25,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 25,000         บาท

    2) พืชศาสตร

             -ปมน้ําขนาด 1 แรงมา จํานวนเงิน 5,000            บาท

             -เครื่องทําน้ําดื่ม 3 หัวกด จํานวนเงิน 17,000         บาท

             -คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 20,000         บาท

             -เครื่องพิมพมัลติฟงซั่น แบบ Inkjet จํานวนเงิน 8,000            บาท

    3) สัตวศาสตร

             -เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 4 เครื่อง จํานวนเงิน 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 2 เครื่อง 24,000         บาท

             -โตะพับ จํานวน 4 ตัว 6,000            บาท

    4) ประมง

             -เกาอี้พนักพิงพลาสติก 5,400            บาท

             -เกาอี้พนักพิงโครงเหล็ก 8,400            บาท

             -โตะพับ จํานวน 4 ตัว 8,000            บาท

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง 10,000         บาท

             -pH มิเตอรแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง 5,000            บาท

             -เครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 5,000            บาท

             -ปมน้ํา ขนาด 3 นิ้ว 8,200            บาท

    5) ชางกลเกษตร

             -เครื่องตัดหญาสะพายไหล จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 10,000         บาท

             -เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง 12,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 28,000         บาท

    6) อุตสาหกรรมเกษตร ไมมี

    7) บริหารธุรกิจ

             -เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2๔,000 จํานวน 2 เครื่อง 60,000         บาท

             -โทรทัศน Smart TV 30,000         บาท

                             รวม 340,000       บาท

                             �รวม (งบประมาณฝายวิชาการ) จํานวนเงิน 1,500,000    บาท

    รวม (งบประมาณรายจาย �+�+�+�+�) จํานวนเงิน 32,701,240  บาท
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  255๙ 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วัน/เดือน/ป รายละเอียดการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

14 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยฯ/งานวางแผนฯ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ รองฯ ฝายแผน 
15-19 ตุลาคม 2558 รองฯฝายตางๆ ประชุม/ประสานงานในสังกัด   รองฯ ฝายตางๆ 
20 ตุลาคม 2558 รองฯฝายตางๆ จัดสงโครงการ/แผนการใชงบประมาณ  รองฯ ฝายตางๆ 
20 ตุลาคม 2558 วิเคราะห โครงการ/แผนการใชงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายวิทยาลัยฯ นโยบายสถาบันและนโยบาย สอศ. 
รองฯ ฝายแผนฯ 

21 ตุลาคม 2558 นําเสนอการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป งปม.2559 

รองฯ ฝายแผนฯ 

22 ตุลาคม 2558 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 ฉบับ
สมบูรณและทําการตรวจสอบความถูกตอง 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

23-26 ตุลาคม 2558 จัดทําสําเนาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558  
จํานวน 45 เลม (ตามโครงสรางบริหารจํานวน 3๗ เลม, 
นําเสนอ สอศ. จํานวน 1 เลม,เผยแพร จํานวน 7 เลม)  

หน.งานแผนฯ 

ตุลาคม 2558 ถึง       
30 เมษายน ๒๕๕๙  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการและแผนการใช
งบประมาณ  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

16-20 พฤษภาคม 2559 ติดตาม นิเทศ โครงการและแผนการใชจายงบประมาณ ของ
ฝายตางๆ  

รองฯ ผอ.ทุกฝาย  

23-27 พฤษภาคม  
2559 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 รองฯ ผอ.ทุกฝาย 

16 พฤษภาคม 2559 ถึง  
30 กันยายน ๒๕๕๙  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา ดําเนินงานตามโครงการและแผนการใช
งบประมาณ  

ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

๑-๓1 ตุลาคม 255๙ รองฯ ฝายตางๆ ติตาม/รวบรวม สผ.2,สผ.3 (ทุกรายการซื้อ) 
และผลการดําเนินงานของงานในสังกัด จัดทําขอสรุปและทํา
เปนรายงานตอวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายตางๆ 

17-28 ตุลาคม 255๙ ติดตาม/รวบรวม สผ.1-3 ทุกฉบับ นํามาจัดทํา สผ.4-5 
รายงานวิทยาลัยและ สอศ.  

หน.งานสงเสริมฯ 
รองฯ ฝายแผนฯ 

1-15 พฤษจิกายน 2559 รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของฝายตางๆ นํามาวิเคราะห 
สรุปผลและจัดทําเปนรูปเลมและทําเปนรายงานตอวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

16-30 พฤษจิกายน2559 นําเสนอตอท่ีประชุมคณะครูเกี่ยวกับ ขอดี-ขอดอยและขอท่ี
ตองพัฒนาตอท่ีประชุมวิทยาลัยฯ 

รองฯ ฝายแผนฯ 
หน.งานแผนฯ 

 

ขอปฏิบัติตามแผน 

กอนดําเนินงาน กอนดําเนินงาน ใหผูรับผิดชอบ ทําบันทึกขออนุญาตดําเนินการ 
โดยอางถึงแผนปฏิบัติการ (ระบุหนา)                 ผูรับผิดชอบ 

 
ฝาย/งาน/แผนกวิชา 

หลังดําเนินงาน เมื่อดําเนินงาน เสร็จสมบูรณใหผูรับผิดชอบ สรุปเปนรูปเลม
และรายงานฝายท่ีสังกัด                                ผูรับผิดชอบ 

 
ฝาย/งาน/แผนกวิชา 
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นายบุญเลิศ โพธิ์บอน 

นายจิรศักด์ิ ดุษฎี 
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ภาคผนวก ก 
  ๑.โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ 
     ๑.๑ การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยว 

   ๑.๒ การขอรับการสนับสนุงบประมาณดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ 
     ๑.3 การพัฒนาระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
     ๑.4 การพัฒนาระบบงานฟารมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
     ๑.5 การกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

๔.โครงการฝายวิชาการ 
     ๔.๑ การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตสัตว  
     ๔.๒ การพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางสาขาพืชศาสตร 
     ๔.๓ การรวมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
  ๒.โครงการฝายบริหารทรัพยากร 
     ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๒ การจัดการและพัฒนางานบุคลากร 
     ๒.๓ การปรับปรุงซอมแซมคารสัตวรักษ 
     ๒.๔ การเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพัฯธ 

๓.โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     ๓.๑ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
     ๓.๒ การประชาสัมพันธเพิ่มปริมาณผูเรียน 
     ๓.๓ การฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน 
     3.4 ซอมแซมระบบไฟฟาอาคารเรียนแผนกวิชาชางกลเกษตร 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ  
ผูรับผิดชอบ: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 

1.1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ไดดําเนินการจัดสรางต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๔   โดย
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหจังหวัดศรีสะเกษรับผิดชอบดําเนินการจัดสราง และแตงต้ังให ผูวาราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ  เปนประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดสราง ซึ่งมีผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ เปนคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อความเหมาะสมและเหตุผลหลายประการ
จังหวัดศรีสะเกษไดมอบหมายใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เปนหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ใน
การดําเนินการกอสรางและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ ต้ังแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
เนื่องจากสถานท่ีกอสรางสวนสาธารณะแหงนี้เปนพื้นท่ีสวนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ซึ่งมีความพรอมคือมีนักวิชาการ เครื่องมือเครื่อง เครื่องทุนแรงและนักเรียนนักศึกษา ท่ีเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินการกอสราง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ราช
กิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 36 ง 17 กุมภาพันธ 2555 ขอ 5 (1) ดังนี้ “ขอ ๕ สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรมีสถานที่ต้ังและหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน (๑) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะ
เกษ ต้ังอยูที่ตําบลหนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด  ศรีสะเกษ ใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษดูแลรับผิดชอบ โดยมีหนาที่ตามขอ ๑๑ ผูดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร มีหนาท่ีดังนี้ (๑) ดูแล บํารุง รักษา สวนสมเด็จพระศรรีนครินทรตามผังหลักท่ีไดออกแบบไวใหแตละ
สวน โดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผูมาใชบริการ ความเรียบรอยและความสะอาด (๒) จัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนตอสวนสมเด็จพระศรีนครินทร โดยจะตองไมเปนอบายมุข หรือขัดตอ
ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทย (๓) จัดต้ังงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินงาน (๔) ควบคุมดูแล
ผลประโยชนของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร (๕) จัดเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย (๖) ดําเนินการอื่นใดท่ี
จะเปนประโยชนตอสวนสมเด็จพระศรีนครินทร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบริหาร
และสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

1.2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ เปนสวนสมเด็จแหงแรกของประเทศไทย โดยกอต้ังในป 
พ.ศ.2524 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระพระชนมายุ 80 พรรษา เมื่อป 
พ.ศ.2523 โดยเปนสวนสาธารณะมีพื้นท่ี 237 ไร ต้ังอยูในเขตตัวเมืองศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ และเปนสวนท่ีมีตนลําดวนซึ่งเปนดอกบานประจําจังหวัดศรีสะเกษ มากกวา 50,000 
ตน เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนในพื้นท่ีและนักทองเท่ียวโดยท่ัวไป นอกจากนี้ยังเปนสถานท่ีต้ัง
ของสวนสัตว ซึ่งจัดแสดงพันธุสัตว อาทิ กวาง นกกระจอกเทศ จระเข ฮิปโปโปเตมัส นกชนิดตางๆ ตลอดจน
พันธุสัตวน้ําอีกหลายชนิด 

1.3 ในคราวการประชุมสามัญประจําป 2558 ของคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายิกากิตติมศักด์ิ ทรงมีพระราชดําริ ใหสวนสมเด็จฯ ทุก
แหง ไดพิจารณาปลูกไมผล/ตนไมประจําถ่ินทุกแหง เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูแกประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่ง
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทรไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบริหารสวน
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สมเด็จฯ และผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ดําเนินการและรายงานไปยังมูลนิธิฯ เพื่อ
จะไดถวายรายงานใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบตอไป 

ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
และเปนการสนองพระราชดําริดังกลาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
และดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดูและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

2.2 เพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนแหลง
ปลูกฝง กลอมเกลาจิตใจใหเยาวชนเขาใจเกิดความหวงแหนและตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
อันเปนมรดกท่ีสําคัญของประเทศนําไปสูการอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและยั่งยืน 

2.3 เพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู แหลงพักผอนหยอนใจของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
2.4 เพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

3.เปาหมาย 
 3.1 การพัฒนาและดูแลภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ มีภารกิจประจําวันคือ การ
ใหบริการประชาชน การดูแลความสะอาด ความเรียบรอย การรดน้ํา การใสปุย การพรวนดิน การตัดแตง 
สนามหญา ไมดอกไมประดับ ตนลําดวนและตนไมอื่น ตนลําดวนทรงปลูก พลับพลาท่ีประทับ พระราชานุสาว
รีย นอกจากนั้นดูแลรักษาพันธุสัตวมากกวา 200 ชนิด 

3.2 การดําเนินการปลูกไมผลเพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดแก ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง และไมประจําถ่ินศรีสะเกษ ไดแก ตนหวา,คอลแลน,มะไฟ,เค็ง ใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 การดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทศรีสะเกษ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันตองจางคนงาน เพื่อดูแล
รักษาตามภารกิจประจําวัน จํานวน 35 คนๆ ละ 300 บาทตอวัน โดยจะดําเนินการดังนี ้

4.1 เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4.2 ดําเนินการการใหบริการประชาชน การดูแลความสะอาด ความเรียบรอย การรดน้ํา การใสปุย 
การพรวนดิน การตัดแตง สนามหญา ไมดอกไมประดับ ตนลําดวนและตนไมอื่น ตนลําดวนทรงปลูก พลับพลา
ท่ีประทับ พระราชานุสาวรีย และการดูแลรักษาพันธุสัตว 
 4.3 การดําเนินการปลูกไมผลเพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดแก ทุเรียน,มังคุด,เงาะ,ลองกอง และไมประจําถ่ินศรีสะเกษ ไดแก ตนหวา,คอลแลน,มะไฟ,เค็ง ใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ 
 4.5 สรุปผลการดําเนินงานและรายตอท่ีการประชุมสามัญประจําป ของคณะกรรมการบริหารสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
5.พื้นท่ีดําเนินการ 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
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6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 

 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณในการดําเนินงานภายในสวนสมเด็จฯ จํานวน 4,500,000 บาท มีรายการดังนี ้

7.1 งบประมาณคาตอบแทนคนงาน 35 คน จํานวน 3,780,000 บาท 
 7.2 งบประมาณคาวัสดุการดูแลรักษาสวนสมเด็จฯ จํานวน 720,000 บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทรท่ีเปนแหลงเรียนรู แหลง
ทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ ใหกับเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป เปนการสรางภาพลักษณใหกับการ
อาชีวศึกษาและสงผลตอการเพิ่มปริมาณผูเรียน  
 8.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สามารถใชองคความรูสําหรับการอนุรักษพันธุไม
เศรษฐกิจสําคัญและไมประจําถ่ินของจังหวัดตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นายอรัญ  สิงหคํา ผูเสนอโครงการ 

        (นายอรัญ  สิงหคํา) 
       ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ  
ผูรับผิดชอบ: งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เดิมช่ือโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เปดสอนหลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  พ.ศ. ๒๔๘๒  เปล่ียนเปนโรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพและประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
การศึกษาเกษตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1.๒ พื้นท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขท่ี ๙๑   หมู
ท่ี ๘ ถนนกสิกรรม  ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเปนสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑,๗๐๐ ไร มีการจัดการตามแผนหลัก (Master 
Farm Plan) จํานวน ๑,๗๐๐ ไร ดังนี้ 

๑.พื้นท่ีใชในการบริหารวิชาการ (Academic Area)  ๒๒๐ ไร 

๒.พื้นท่ีพักอาศัย บานพักครู หอพัก ท่ีอยูอาศัย (Residential Area) ๒0๐  ไร 

๓.พื้นท่ีฟารมของสถานศึกษา (College Farm)  ๖๐๐  ไร 

๔.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  ๒๓๗  ไร 

๕. หนองน้ํา แหลงน้ํา (Water Reservoir)  ๑๔๓  ไร 

๖. ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous)  ๓๐๐  ไร 

๑.๒ ระบบเครือขายสารสนเทศ ภายในวิทยาลัยฯ ยังมีสวนท่ีตองเพิ่มเติมและการปรับปรุงแกไข อยาง
ตอเนื่อง มีความจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงในปงบประมาณ 2559 และนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพตอ
การบริหารสถานศึกษา และท่ีสําคัญท่ีสุดคือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  

1.3 ระบบขอมูลสาสนเทศ เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหารจัดการของฝาย
บริหาร ตองมีขอมูลครบถวน ขอมูลท่ีสมบูรณและตองเปนขอมูลท่ีถูกตองเปนปจจุบัน ในปงบประมาณ 2559 
ตามนโยบายวิทยาลัยฯ ตองการจะพัฒนาระบการรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) ประกอบดวย 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมูลงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูลงานฟารม  

เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทําและเสนอโครงการพัฒนาระบบเครือขายและขอมูล
สารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อปรับปรุงและขยายเครือขายระบบใหบริการอินเทอเน็ตภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ 

2.2 เพื่อจัดหาโปรแกรมรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) ประกอบดวยการรายงาน 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมูลงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูลงานฟารม 
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3.เปาหมาย 
 3.1 การปรับปรุงและขยายเครือขายระบบใหบริการอินเทอเน็ต แผนกวิชาสามัญสัมพันธ แผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร แผนกวิชาบิหารธุรกิจ แผนกวิชาพืชศาสตร แผนกวิชาชางกลเกษตร หอประชุมโรงอาหาร 
หอประชุม อกท. แผนกวิชาประมง แผนกวิชาสัตวรักษ แผนกวิชาสัตวศาสตร 

๓.๒ การจัดหาโปรแกรมรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) ประกอบดวยการรายงาน 
ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมูลงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูลงานฟารม 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการปรับปรุงและขยายเครือขายระบบใหบริการอินเทอเน็ต แผนกวิชาตางๆ และจัดทํา
โปรแกรมรายงานขอมูลผานระบบออนไลน (ONLINE) 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.2 งบประมาณ จํานวน 10๐,000 บาท 
  -ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอเน็ต  50,000 บาท 
  -จัดหาโปรแกรมระบบรายงานขอมูล  50,000 บาท 
8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีระบบเครือขายใหบริการอินเทอเน็ตครอบคลุมพื้นท่ี
การใชงาน และระบบรายงานขอมูลบุคลากร ขอมูลงานการเงิน ขอมลูงานพัสดุ ขอมูลงานวางแผนและขอมูล
งานฟารม 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นายประจักษ นาราช    ผูเสนอโครงการ 

        (นายประจักษ นาราช) 
               หวหนางานศูนยขอมูลสารสรเทศ 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาระบบงานฟารมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ผูรับผิดชอบ: งานฟารมและโรงงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เดิมช่ือโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เปดสอนหลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  พ.ศ. ๒๔๘๒  เปล่ียนเปนโรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพและประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
การศึกษาเกษตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1.๒ พื้นท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขท่ี ๙๑     
หมู ท่ี ๘ ถนนกสิกรรม  ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเปนสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑,๗๐๐ ไร มีการจัดการตามแผนหลัก (Master 
Farm Plan) จํานวน ๑,๗๐๐ ไร ดังนี้ 

๑.พื้นท่ีใชในการบริหารวิชาการ (Academic Area)  ๒๒๐ ไร 

๒.พื้นท่ีพักอาศัย บานพักครู หอพัก ท่ีอยูอาศัย (Residential Area) ๒0๐  ไร 

๓.พื้นท่ีฟารมของสถานศึกษา (College Farm)  ๖๐๐  ไร 

๔.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  ๒๓๗  ไร 

๕. หนองน้ํา แหลงน้ํา (Water Reservoir)  ๑๔๓  ไร 

๖. ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous)  ๓๐๐  ไร 

๑.๒ ระบบงานฟารม ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ยังมีสวนท่ีตองพัฒนาใหเกิด
ระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงานฟารมอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติงานฟารมท่ีเปน
มาตรฐาน เปนไปตามหลักวิชาการและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกร
ท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมตางๆ โดยผลพลอยไดจากงานฟารมคือรายไดสถานศึกษา 

เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทําและเสนอโครงการพัฒนาระบบงานฟารมวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อการบริหารงานฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติงานฟารมท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตาม
หลักวิชาการ 

2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมตางๆ  
2.3 เพื่อจัดการงานฟารมใหเขาสูระบบงานฟารมเชิงธุรกิจ 
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3.เปาหมาย 
 3.1 การพัฒนางานฟารมใหมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติงานฟารมท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตามหลัก
วิชาการและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารม
ตางๆ โดยผลพลอยไดจากงานฟารมคือรายไดสถานศึกษา ประกอบดวย ฟารมสัตวศาสตร ฟารมพืชศาสตร
และฟารมประมง 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการพัฒนาฟารมสัตวศาสตร ฟารมพืชศาสตรและฟารมประมง 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.2 งบประมาณ จํานวน 645,000 บาท 
  ฟารมสัตวศาสตร  465,000 บาท 
  ฟารมพืชศาสตร  100,000 บาท 
  ฟารมประมง  80,000   บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 งานฟารมวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตามหลักวิชาการ 
 ๘.๒ งานฟารมวิทยาลัฯ เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกร 

๘.๓ วิทยาลัยฯ มีเงินรายไดจากงานฟารม คือ ฟารมสัตวศาสตร ฟารมพืชศาสตรและฟารมประม 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นายบุญเลิศ โพธิ์บอน  ผูเสนอโครงการ 

        (นายบุญเลิศ โพธิ์บอน) 
                        หวหนางานฟารม 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ผูรับผิดชอบ: งานฟารมและโรงงาน (ฟารมกระบือ) 
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสํานักงานทางหลางชนบทศรีสะเกษ ไดจัดทําโครงการกอสรางถนนเล่ียง
เมื่อง แยกถนนกสิกรรมถึงถนนเล่ียงเมือง ผานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และทําใหบริเวณฟารม
กระบือ ถูกกั้นดวยถนนดังกลาว ทําใหเกิดความลําบากตอการบริหารจัดการงานฟารมกระบือ ใหเปนไปตาม
หลักวิชาการและใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมกระบือ 

เพื่อเปนการพัฒนางานฟารมกระบือ ไดจัดทําและเสนอโครงการกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อกอสรางอาคารคอกกระบือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขาศึกษาเรียนรูในฟารมกระบือ  
 

3.เปาหมาย 
 3.1 การกอสรางอาคารคอกกระบือ รั้วคอกกระบือ อางน้ําด่ืมกระบือ บานพักคนงานเล้ียงกระบือ   
ใหเปนไปตามหลักวิชาการและท่ีสําคัญท่ีสุดคือเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกรท่ีเขา
ศึกษาเรียนรูในฟารมกระบือ โดยผลพลอยไดจากงานฟารมคือรายไดสถานศึกษา  
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการกอสรางอาคารคอกกระบือ รั้วคอกกระบือ อางน้ําด่ืมกระบือ บานพักคนงานเล้ียง
กระบือ 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.1 งบประมาณ จํานวน 250,000 บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยฯ ไดบริหารจัดการฟารมกระบือ โดยการยายอาคารคอกกระบือ ออกจากบริเวณการ
กอสรางถนนเล่ียงเมือง  
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 ๘.๒ งานฟารมกระบือ ไดพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ประชาชน เกษตรกร และเปน
การอนุรักษพันธุกระบือ 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
           ลงช่ือ นายวัฒนา  บุญมา    ผูเสนอโครงการ 

             (นายวัฒนา  บุญมา) 
                         หวหนางานฟารมกระบือ 
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แบบเสนอโครงการ 
ช่ือครงการ: โครงการพัฒนาครูและบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผูรับผิดชอบ: งานบุคลากร  
ระยะเวลาดําเนินงาน: ปงบประมาณ 2559 

************************* 
1.หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประวั ติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เดิมช่ือโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม        
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ เปดสอนหลักสูตรช้ันประถมปท่ี ๔  พ.ศ. ๒๔๘๒  เปล่ียนเปนโรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๐๗  เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีพและประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ พ.ศ. ๒๕๑๓ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
การศึกษาเกษตร ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปล่ียนเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงหคํา เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 

๑.๒ ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพมาตอเนื่องมาโดยตลอด ผานการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด ผานการประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีผลการประเมินตนเอง อยูมนระดับ
ดีมาก แตยังมีสวนท่ีตองพัฒนาใหเกิดระบบอยางตอเนื่องตอไป  

เพื่อเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทําและเสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินงานในปงบประมาณ 2559  

 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อจัดอบรม สรางความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ใหแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

2.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ใหมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
3.เปาหมาย 
 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ทุกคน ไดรับความรู ความ
เขาใจดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดในระดับดีมาก 
 

4.วิธีดําเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการขอความเห็นชอบ 
 4.2 ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการประกันคุณภาพ 
 4.๓ สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
 

5.พื้นท่ีดําเนินการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
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6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม2558-กันยายน 2559 
 

7.งบประมาณดําเนินการ 
 7.2 งบประมาณ จํานวน 20,000 บาท 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 วิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน เปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ๘.๒ ครูและบุคลากรมีความรู ความเขาใจ นําไปสูการปฏิบัติ ท่ีเปนมาตรฐานตรงตามตัวบงช้ี 
 

9.ผูเสนอโครงการ 
 
 
          ลงช่ือ      นางสาวพรสวรรค สัมนา   ผูเสนอโครงการ 

        (นางสาวพรสวรรค สัมนา) 
                        หวหนางานบุคลากร 
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 โครงการ  การประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนปการศึกษา ๒๕๕9 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
๒. ลักษณะโครงการ ความสอดคลองกับนโยบาย 
 1. นโยบาย 4 มิติ 

  มิติท่ี 1  เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
  มิติท่ี 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  มิติท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  มิติท่ี 4  สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน   

   2. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
   3. ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
   4. สนับสนุนการศึกษากลุมพิเศษ  
   5. การพัฒนาผูเรียน ครู ผูบริหาร อาคารสถานท่ี ส่ิงกอสราง การบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอน 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ   
 ๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ 
 ๓.๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ คือการประชาสัมพันธและแนะแนว เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผูเรียน ภายใตโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
๔. หลักการและเหตุผล        

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการเพิ่มปริมาณผูเรียนใน
ปการศึกษา ๒๕๕9 ท้ังใน ระดับ ปวช. และ ปวส. และวิทยาลัยฯ ไดกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรทุกฝาย
กําหนดกลยุทธในการเพิ่มปริมาณผูเรียน โดยดําเนินการใหครอบคลุม ๕ กิจกรรม คือ การประชาสัมพันธ
เชิงรุก การประชาสัมพันธรับสมัครผูเรียน การแนะแนวสัญจร การเปดบาน Open house และสนับสนุน
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี (โควตา) ภายใตโครงการรสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน
อาชีวศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕9 สอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอท่ี ๒ 
เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  
๕. วัตถุประสงค        

เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน มีกิจกรรมดังนี้ 
      ๑. จัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ ส่ิงของเชิงสัญลักษณ ใหนักเรียน  ผูปกครองนักเรียน 
ประชาชนท่ัวไป ใหทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาเกษตร 
      ๒. จัดประชุมตัวแทนโรงเรียน แนะแนวการศึกษาสัญจร ติดต้ังปายประชาสัมพันธ รับสมัคร
นักเรียน ในวันเปดบาน Open house  
      ๓. เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน ขณะดําเนินงานและหลัง
ดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 ๖.๑ เชิงปริมาณ       

      นักเรียน ประชาชนท่ัวไปและตัวแทนโรงเรียนในเครือขายโครงการอาหารกลางวัน  
โครงการชีววิถี โครงการ fixit Center และโรงเรียนในเครือขายศิษยเกา-ปจจุบัน จํานวน ๒,๐๐๐ คน 
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 ๖.๒ เชิงคุณภาพ       
 นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

การดําเนินงานโดยใชกระบวนการ PDCA+R ประกอบดวย 
๗.๑ กอนดําเนินการ (Plan) คือ กําหนดกรอบการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติโครงการ  

      ๗.๒ ขณะดําเนินการ (Do) คือ ขออนุญาตดําเนินโครงการ เสนอความตองการใชวัสดุตามกรอบ
การทํางานท่ีกําหนด  
      ๗.๓ ตรวจสอบ (Check) คือ รวบรวมภาพภาพถาย รวบรวมปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
      ๗.๔ แกไขปรับปรุง (Acton) คือปรับปรุง แกไขสวนท่ีมีปญหา อุปสรรค และพัฒนาสวนท่ีดี  
     ๗.๕ หลังดําเนินการ (Report) คือ เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน 
ขณะดําเนินงานและหลังดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
 7.6 ระยะเวลาแลสถานท่ีดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ธันวาคม ๒๕๕8 มีนาคม ๒๕๕๙ 

             

๑. กําหนดกรอบการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติ
โครงการ 

             

๒. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
เสนอความตองการใชวัสดุ
ตามกรอบการทํางานท่ี
กําหนด 

             

๓. ติดต้ังปายประชาสัมพันธ 
ตามจุดท่ีกําหนดและเตรียม
เอกสาร ส่ิงของเชิงสัญลักษณ
และหองประชุม  

             

๔. จัดประชุมตัวแทนโรงเรียน
กลุมเปาหมาย  

             

๕. เก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย ขอมูลกอน
ดําเนินงาน ขณะดําเนินงาน
และหลังดําเนินงาน สรุปเปน
รูปเลมรายงานวิทยาลัย 

             

๘. งบประมาณ  
      ๘.๑ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ไดรับการสนับสนนุจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 100,000 บาท โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี ้
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ   
นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียนอาชีวศึกษาเกษตร สอดคลองกับนโยบายเพิ่ม
ปริมาณผูเรียนตามโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  

  
 

                           นายสิริศักด์ิ  คําแสน         ผูเสนอโครงการ 
(นายสิริศักด์ิ  คําแสน) 
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 โครงการ  การฝกอบรมอาชีพระยะส้ันประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  
๒. ลักษณะโครงการ ความสอดคลองกับนโยบาย 
 1. นโยบาย 4 มิติ 

  มิติท่ี 1  เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
  มิติท่ี 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  มิติท่ี 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  มิติท่ี 4  สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน   

   2. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
   3. ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
   4. สนับสนุนการศึกษากลุมพิเศษ  
   5. การพัฒนาผูเรียน ครู ผูบริหาร อาคารสถานท่ี ส่ิงกอสราง การบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนการสอน 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ   
 ๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความ
ตองการของประเทศ 
 ๓.๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ คือการประชาสัมพันธและแนะแนว เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผูเรียน ภายใตโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
๔. หลักการและเหตุผล        

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการเพิ่มปริมาณผูเรียนใน
ปการศึกษา ๒๕๕9 ท้ังใน ระดับ ปวช. และ ปวส. และระยะส้ัน วิทยาลัยฯ ไดกําหนดเปนนโยบายให
บุคลากรทุกฝายกําหนดกลยุทธในการเพิ่มปริมาณผูเรียน ภายใตการจัดกิจกรรมฝกอาชีพระยะส้ันใหกับ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ประชาชน เยาวชน เพื่อเพิ่มศักยภาพอาชีพใหเขมแข็งมากข้ึน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอท่ี ๒ เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอ
ความตองการของประเทศ  
๕. วัตถุประสงค        
      ๑. เพื่อจัดฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน ดานการผลิตพืช การผลิตสัตว การเพราะเล้ียงปลา การแปรรูป
และถนอมอาหาร 
      2. เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน ขณะดําเนินงานและหลัง
ดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
 
๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ        
 ๖.๑ เชิงปริมาณ       

      นักเรียน ประชาชนท่ัวไปและตัวแทนโรงเรียนในเครือขายโครงการอาหารกลางวัน  
โครงการชีววิถี โครงการ fixit Center  
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ       

 นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  
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๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
การดําเนินงานโดยใชกระบวนการ PDCA+R ประกอบดวย 
๗.๑ กอนดําเนินการ (Plan) คือ กําหนดกรอบการทํางาน กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติโครงการ  

      ๗.๒ ขณะดําเนินการ (Do) คือ ขออนุญาตดําเนินโครงการ เสนอความตองการใชวัสดุตามกรอบ
การทํางานท่ีกําหนด  
      ๗.๓ ตรวจสอบ (Check) คือ รวบรวมภาพภาพถาย รวบรวมปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  
      ๗.๔ แกไขปรับปรุง (Acton) คือปรับปรุง แกไขสวนท่ีมีปญหา อุปสรรค และพัฒนาสวนท่ีดี  
     ๗.๕ หลังดําเนินการ (Report) คือ เก็บรวบรวมขอมูลรอบดานประกอบดวย ขอมูลกอนดําเนินงาน 
ขณะดําเนินงานและหลังดําเนินงาน สรุปเปนรูปเลมรายงานวิทยาลัยฯ 
 7.6 ระยะเวลาแลสถานท่ีดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ธันวาคม ๒๕๕8 สิงหาคม ๒๕๕๙ 

             

๑. กําหนดกรอบการทํางาน 
กําหนดผูรับผิดชอบ ขออนุมัติ
โครงการ 

             

๒. ขออนุญาตดําเนินโครงการ 
เสนอความตองการใชวัสดุ
ตามกรอบการทํางานท่ี
กําหนด 

             

๓. ติดต้ังปายประชาสัมพันธ 
ตามจุดท่ีกําหนดและเตรียม
เอกสาร ส่ิงของเชิงสัญลักษณ
และหองประชุม  

             

๔. จัดประชุมตัวแทนโรงเรียน
กลุมเปาหมาย  

             

๕. เก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย ขอมูลกอน
ดําเนินงาน ขณะดําเนินงาน
และหลังดําเนินงาน สรุปเปน
รูปเลมรายงานวิทยาลัย 

             

 
๘. งบประมาณ  
      ๘.๑ แหลงท่ีมาของงบประมาณ ไดรับการสนับจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 150,000 บาท โดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี ้
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ   

นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน ประชาชนท่ัวไป มีความรู สามารถนําไปประกอบอาชีพได และได
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาเกษตร สงผลใหมีความสนใจตอการเรียน
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อาชีวศึกษาเกษตร สอดคลองกับนโยบายเพิ่มปริมาณผูเรียนตามโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  

  
 

                           นายสิริศักด์ิ  คําแสน         ผูเสนอโครงการ 
(นายสิริศักด์ิ  คําแสน) 
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ภาคผนวก ข 
 
    คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการวิทยาลัย    
    คําส้ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา      
    ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา   
    ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการสงเสริมผลิตผลในสถานศึกษา          
    คําส่ังหัวหนาและธุรการหนวยเบิก                 
    แบบรายงานขอซื้อ-ขอจางและ สผ.๑-๕                
    แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี             
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สผ.๑

สถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  แผนกวิชา/งาน : .........................................................................................

ระดับ: ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ระยะสั้น ชั้นปที:่ .......... กลุมที่: .........จํานวนผูเรียน: .......... คน ภาคเรียนที:่ .............

ปการศึกษาที่: .................  ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................

ลักษณะโครงการ ตามใบงาน/แผนการสอน

ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

ตามโครงการผลิตเพื่อจําหนาย

วันที่เริ่มตนการฝก...................................วันที่สิ้นสุดการฝก...................................

ประมาณการคาใชจาย ดังนี้               ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ      จํานวนหนวย

   -คาใชสอย    จํานวน บาท

   -คาตอบแทน จํานวน บาท

   -คาวัสดุ       จํานวน บาท

ดังมีประมาณการคาใชจายที่ปรากฏทายโครงการนี้

ลงชื่อ..................................................... ผูสอน/ผูใชพัสดุ                   ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนกวิชา/งาน

   (........................................................)                                               (........................................................)

วันที่...................................................                                                วันที่...................................................

ที่                              รายการ จํานวนหนวยราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ

แบบโครงการและประมาณการคาใชจาย

ประมาณการคาใชจาย (คาใชสอย/คาตอบแทน/คาวัสดุ)
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สผ.๑

ที่                              รายการ จํานวนหนวยราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ.................................................. ผูประมาณการ

   (..........................................................)

   วันที่......................................................

ประมาณการคาใชจาย (คาใชสอย/คาตอบแทน/คาวัสดุ)
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สผ.๒

                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

     วันที่ ...........................................

         เรื่อง  รายงานผล

         เรียน หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน...................................................

         ตามที่วิทยาลัยฯ ไดอนุมัติโครงการ....................................................................................................................................

         ของแผนกวิชา/งาน............................................................. บัดนี้ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

         จึงขอรายงานผลดังนี้

         ๑. ลักษณะโครงการ ตามใบงาน/แผนการสอน

ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา

ตามโครงการผลิตเพือจําหนาย

         ๒. จากโครงการ ไมมีผลิตผล

มีผลิตผล

         ๓. ตนทุนการผลิตและราคาที่จําหนาย

จํานวน ราคาตน ราคาขาย

หนวย ราคาวัสดุ คาแรง คาใชสอย คาตอบ รวม ทุนตอ ตอหนวย

แทน หนวย

รวม

         ๔. ลักษณะของผลิตผล เปนผลิตผลที่เสื่อมสภาพงาย ควรจําหนายทันที

เก็บรักษาไวไดนาน

         ๕. การจําหนาย

             จัดจําหนายที่เผนกวิชา/งาน.................................................................แลวไดเงิน...................................บาท

                 และไดนําเงินสงตามใบเสร็จรับเงินรายไดสถานศึกษา เลมที่...........เลขที่....................ลงวันที่......................................

             นําสงงานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).................................................. ครูผูสอน/ผูดําเนินโครงการ

       (....................................................)

         เรียน  งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ

         หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน ไดตรวจสอบแลวถูกตอง โปรดดําเนินการตอไป

(ลงชื่อ).................................................. หัวหนาแผนกวิชา/หัวหนางาน

       (....................................................)

วันที่......................................................

หมายเหตุ

แบบรายงานผล

ตนทุนการผลิต

ลําดับ รายการ/ขนาด/ลักษณะ



สผ.3

เลขที่

วัน เดือน ป รายการ เอกสาร รับ จําหนาย นําสง คงหลือ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

ขาย นําสง

ทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา/งาน

แผนกวิชา....................................................................................  งาน......................................................................................

ชื่อผลิตผล...................................................................................หนวยนับ............................................................................
ปริมาณ ตนทุนผลิต การจําหนาย
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สผ.4

เลขที่

วัน เดือน ป รายการ เอกสาร รับ จําหนาย ใชใน คงหลือ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ

สถานศึกษา ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน

ขาย นําสง

ทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา/งาน

แผนกวิชา......................................................................................  งาน........................................................................................

ชื่อผลิตผล...................................................................................หนวยนับ............................................................................
ปริมาณ ตนทุนผลิต การจําหนาย

162



สผ.5

สถานศึกษา...................................................................

แผนกวิชา/สาขาวิชา คาใชจาย มุลคาผลิตผลที่ไดรับ มูลคาผลิตผลคงเหลือ หมายเหตุ

รวม

ลงชื่อ............(12)...................................ผูอํานวยการสถานศึกษา

        (................................................)

ตําแหนง.................................................................................

                วันที.่....................................................

แบบรายงานผลิผลของสถานศึกษา

ประจําป งบประมาณ  พ.ศ..............................

การจําหนาย

ขาย ใชในสถานศึกษา โอน
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