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คํานํา 
 

วิท ยาลั ย เกษตรและ เทค โน โลยี ศ รี สะ เกษ  สั งกั ดสํ า นั กงานคณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษ า 

กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาผูเรียน ผูเขารับการฝกอบรมและดําเนินโครงการตางๆ ตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ มุงเนนใหความรูและเปน

แหลงฝกทักษะวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ใหเปนผูมีความรูความสามารถนําไปประกอบอาชีพ

สรางงานสรางรายได ตามความตองการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยการพัฒนาดังกลาว

จะตองมีการวางแผน การดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว การประเมินผลการดําเนินงาน การสรุปผลการ

ดําเนินงานและรายงานผล   

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ระยะเวลา 4 ป ตั้งแต

ปงบประมาณ 2558-2561 ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานของฝายตางๆ ประกอบดวย ฝาย

บริหารทรพัยากร  ฝายแผนงานและความรวมมอื ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษาและฝายวิชาการ วิทยาลัยฯ 

ตระหนักถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชวีศกึษา การพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศกึษา การบริหารจดัการอาชีวศึกษา การบรกิารวิชาการและ

วิชาชพี การสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวจิัย การปลูกฝงจติสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมืองไทยและพลโลก การประกันคุณภาพการศกึษา  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาใหเปนไปตามกรอบ ตามแนวทางที่ถูกตองตอไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คร ู
เจาหนาที่ นักการภารโรง นักเรียน นักศึกษาและผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการวางแผนจัดการบริหาร
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ตามหลักการแนวทางของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจนบรรลุวัตถุประสงค ดัง
ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี 
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แนวคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

1. ความเปนมา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เปนสถานศึกษาที่กอตั้งมานานมากกวา 80 ป มีผูบริหาร ครูอาจารย 

เจาหนาที่ ที่มีคุณภาพ มคีวามมุงมั่นในการทาํงาน  มีความรักในองคกร มีความรกัและสามัคคี มคีวามมุงมั่นในการ

พัฒนานักศึกษา ใหเกิดความรู เกิดสมรรถนะในวชิาชีพ วิชาการและเปนคนดีในสังคม นําไปสูคุณภาพสถานศึกษา 

 ดานการจดัการศึกษา  วทิยาลัยฯ ไดจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชวีศึกษา โดยจัดการศึกษาครบทั้ง 

3 ระบบ คือ จัดการศึกษาในระบบ จัดการศกึษานอกระบบและจัดการศกึษาระบบทวิภาค ี มรีายละเอียดในการจดั

การศกึษา ดังน้ี 

  -การจัดการศึกษาในระบบ จัดในระดับ ปวช. และ ปวส. ประกอบดวยสาขาวิชาพชืศาสตร สัตวศาสตร 

ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางกลเกษตรและบริหารธุรกิจ   

  -การจัดการศึกษานอกระบบ จัดในระดับ ปวช. และ ปวส. ประกอบดวยสาขาวิชาเกษตรทัว่ไป และหลักสูตร

ระยะสั้น 

  -การจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี จดัในระดับ ปวส. ประกอบดวย สาขาวชิาพืชศาสตร สตัวศาสตร 

 ดานบุคลากร วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการพัฒนาบุคลากร ใหไดเพิ่มพูนความรูทางวิชาชพี ทางวิชาการและความรู

ในหนาที่พิเศษที่ไดไดรับมอบหมาย อยางตอเน่ือง 

 ดานงบประมาณ วิทยาลัยฯ ไดมีระบบการจัดสรรงบประมาณ สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ

จัดสรรงบประมาณดานการสนับสนุนการจัดการศึกษา อยางพอเพียงตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  จะเปนแผนแมบทมีทิศทางในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา และหนวยงาน บุคคลภายนอก 

ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน ในการวิเคราะห สังเคราะห 

เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและความตองการในการจัดการศึกษา เพื่อนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน ซ่ึงเปนทิศ

ทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ  กําหนดพันธกิจในการพัฒนาวิทยาลัยฯ  กําหนดเปนกลยุทธและเปาหมายในการพัฒนา

วิทยาลัยฯ  และกําหนดเปนแผนงาน โครงการ กิจกรรม สําหรับการดําเนินการพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยมีกระบวนการ

ประเมินผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินหากเปนขอดีใหพัฒนาไปอยางตอเน่ือง หากเปนขอดอยใหนําไปปรับปรุง

แกไขใหมีคุณภาพมากข้ึนในครั้งตอไป ตามกระบวนการของวงจรเดมมิ่ง (The Deming Cycle)  
 

2. กรอบแนวคิด 

 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดดําเนินการจัดทํายึดการ

มีสวนรวมของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน ครู เจาหนาที่ 

นักเรียนนักศึกษา และหนวยงาน บุคคลภายนอก ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนชุมชน โดยการแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตร



2 

และเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อดําเนินการศึกษากฎหมาย ระเบียบ สภาพแวดลอม นโยบายและยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ 

โดยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการดังน้ี 

 2.1 ข้ันการศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย นโยบายและความตองการ  

  2.1.1 วิเคราะหกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย  ประกอบดวย แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 

(2555-2559)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (2552-2559) การปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) พระราชบัญญัติการอาชวีศึกษา  นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตรจังหวดัศรีสะเกษ  นโยบายวิทยาลัยฯ  

  2.1.2 วิเคราะหความตองการของบุคลากรภายใน  ไดมกีารประชุมระดมความคิดผูบริหาร หัวหนา

แผนกวิชา หัวหนางาน ครู เจาหนาที ่นักเรียนนักศึกษา เพื่อหาสิ่งที่วิทยาลัยฯ ตองการพัฒนางานตามภารกิจของ

วิทยาลัยฯ โดยวิเคราะหเกี่ยวกับ ดานผูเรียนและผูจบการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการ

บริหารจัดการ ดานการบริการวิชาชีพ ดานการวิจยัและสิง่ประดิษฐ ดานการปลูกฝงจิตสาํนึกทีด่ีและดานการประกัน

คุณภาพการศกึษา  

  2.1.3 วิเคราะหความตองการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน ครู เจาหนาที่  นักเรียนนักศึกษา 

ผูประกอบการ ผูปกครอง ผูแทนชุมชน เพื่อนําสิ่งที่ ไดจากการวิเคราะหความตองการของบุคลากรภายใน  

ประกอบดวย ดานผูเรียนและผูจบการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ดาน

การบริการวิชาชีพ ดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ ดานการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีและดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาประชาพิจารณและวิเคราะห หาขอสรุปเพื่อกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ตอไป 

 2.2 ข้ันการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของวิทยาลัยฯ  

  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดประชุมเพื่อ

วิเคราะหถึงศักยภาพของวิทยาลัยฯ เพื่อหาจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ โดยใชเทคนิค AWOT Analysis  

 2.3 ข้ันกําหนดวิสัยทัศน 

  วิทยาลัยฯ ไดจัดประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ผูประกอบการ ผูปกครอง ผูแทนชุมชน 

เพื่อนําสิ่งที่ไดจากการวิเคราะห ประกอบดวย ผลการวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ผลการวิเคราะหความ

ตองการของบุคลากรภายใน ผลการวิเคราะหความตองการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ และผล

การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของวิทยาลัยฯ มาสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนเจตนารมณและทิศทางของวิทยาลัยฯ 

และกําหนดเปนวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ 

 2.4 ข้ันกําหนดพันธกิจ  

  วิทยาลัยฯ ไดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา โดยนําวิสัยทัศนมาทําการวิเคราะหหาปจจัย 

องคประกอบ ความสําคัญ ที่จะนําพาวิทยาลัยฯ ไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ นํามากําหนดเปนพันธ

กิจและกําหนดเปาหมายในแตละพันธกิจ 
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 2.5 ข้ันกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน  

  วิทยาลัยฯ ไดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา โดยนําพันธกิจและเปาหมาย มาวิเคราะห

ปจจัย องคประกอบ ที่สําคัญของแตละพันธกิจ มากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร และนํายุทธศาสตรมาวเคราะห

ปจจัยที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จของแตละยุทธศาสตร นํามากําหนดเปนกลยุทธ  

 2.6 ข้ันกําหนดนโยบายพัฒนาวิทยาลัย 

  วิทยาลัยฯ ไดจัดประชุมหัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน ภายในวิทยาลัยฯ โดยนํากลยุทธมาวิเคราะห  เพื่อ

คนหาปจจัยและความสําคัญของแตละกลยุทธ ที่จํานําไปสูการกําหนดเปนนโยบายพัฒนาวิทยาลัย ซ่ึงในแตละ

นโยบายพัฒนาวิทยาลัย จะมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใหตอบสนองในแตลกลยุทธ พันธกิจและวิสัยทัศน  

 

 

 2.7 ข้ันดําเนินการ 

  วิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหกับครูและบุคลากลภายในวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติหนาที่พิเศษ 

ประกอบดวย หัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน เจาหนาที่ประจํา ฝาย แผนกวิชา และงานตางๆ เพื่อดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในนโยบายพัฒนาวิทยาลัยที่กําหนดไว เปนการนําแผนงาน โครงการ กิจกรรมไปสูการ

ปฏิบัติ ใหสําเร็จผลตามตัวชี้วัดและเปาหมาย  ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  

 2.8 ข้ันประเมินผล 

  การประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่กําหนดไว เปนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามตัวชี้วัดและเปาหมาย โดยแบงการประเมินเปน 3 ระยะ คือระยะ

เตรียมการกอนเริ่มตนโครงการ ระยะดําเนินการ  ระยะสิ้นสุดโครงการ และผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลม ตามแบบที่วิทยาลัยฯ กําหนด เพื่อนําไปประกอบการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ตอไป 

 2.9 ข้ันการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  

  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ป น้ีเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรแบะเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดกําหนดใหครูและบุคลากร  ตองจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองรายบุคคล เพื่อนํารายงานผลการดําเนินตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของแตละบุคคล มาจัดทําเปน

รายงานผลการประเมินตนเองของแผนกวิชา และจัดทําเปนรายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ซ่ึงจะเปน

ขอมูลสําหรับรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก ตอไป 
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รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 

3. บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

การดําเนินงานจัดทาํแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เกี่ยวของกบัทุกฝายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงบุคลากรขององคกรอื่น ๆ ดังน้ัน จึง

มีความจาํเปนตองเขาใจบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของดังน้ี 

3.1 บุคลากรภายในสถานศึกษา  

3.1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

  1) วิเคราะห ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด เขตพื้นที่

การศึกษา และสภาพความตองการของทองถ่ินชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปญหาและความตองการจําเปนและ

มาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบ นํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และเปาหมายความสําเร็จของ

สถานศึกษารวมกับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  

ฉบับที่ 11 (2555-2559) 

2. พรบ.การศกึษาแหงชาต ิ

3. แผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ (2552-2559) 

4. การปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่ 2 (2552-2561) 

5. พระราชบัญญัติการ

อาชีวศึกษา   

6. นโยบาย สอศ. 

7. มาตรฐานอาชีวศึกษา 

8. ยุทธศาสตรจังหวดั 

ศรีสะเกษ 

 

 

วิเคราะห 

-กฎ/ระเบียบ/

นโยบาย 

กําหนด 

-วิสัยทัศน 

วิทยาลัยฯ 

วิเคราะห 

-ความตองการ

พัฒนาฯ 
 

วิเคราะห 

-ความตองการ

ของผูเกี่ยวของ 
 

วิเคราะห 

-ศักยภาพ

วิทยาลัยฯ 
 

กําหนด 

-พันธกจิ 

วิทยาลัยฯ 

กําหนด 

-กลยุทธการ

ดําเนินงาน 

 

กําหนด 

นโยบาย

พัฒนา

วิทยาลัยฯ  

กําหนด 

-ตัวชีว้ัด 

-เปาหมาย 

ดําเนินการ 

-ตามแผนงาน 

-ตามโครงการ 

 

ประเมินผล 

-ตามตัวชีว้ดั 

-ตามเปาหมาย 

จัดทํา 

-SSR  

-SAR  

 

สอดคลอง/ตอบสนอง 

 

ระบบ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
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  2) สงเสริมความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 

บุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  3) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามกระบวนการ

ในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางความรวมมือของครู ผูเรียน ผูปกครอง 

องคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชในแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาํป 

   5) รวมประชุมปฏิบัติการและรวมระดมพลังสมองในการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาํป 

   6) สนับสนุน อํานวยความสะดวก รวมทั้งการแกไข ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป  

   7) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม กระบวนการจัดทําแผน รวมทั้งจัดใหมีการประเมินคุณภาพของแผนการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจําป  

   8) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปนําเสนอตอผูมีสวนเกี่ยวของ และใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

 3.1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน/หัวหนากลุม/หัวหนางาน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/ครู มีบทบาทหนาที่ 

ดังน้ี 

   1) สรุปขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรียน ผลงานดีเดนของผูเรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปญหาและสภาพความตองการจําเปน 

นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความตองการของผูปกครอง ผูเรียน และชุมชน  

   2) รวมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปญหาและความตองการ

จําเปน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา รวมกับบุคลากรและ ผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งกําหนดเปาหมาย/ความสําเร็จสูการพัฒนางานในหนาที่รับผิดชอบ 

   3) ดําเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

  3.2 บุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

    3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   1) ใหขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน  สภาพปญหาและ ความตองการของ

ผูปกครอง ทองถ่ิน ชุมชน ความตองการของชุมชน แหลงเรียนรู ภูมิปญญา วิทยากรทองถ่ิน  การสนับสนุนจากชุมชน 

คุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 

  2) รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 
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  3) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนการใชงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ 

  4) กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

   3.2.2 ผูปกครอง ผูเรียน มีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

   1) ใหขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปญหาความตองการของผูปกครอง

และผูเรียน การชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 

   2) รวมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และเปาหมายความสําเร็จ

ของสถานศึกษากับบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย     

  3) ใหการสนับสนุนการใชงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 

   4) รวมนําเสนอและสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา สูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 

   3.2.3 หนวยงาน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรเอกชนและชุมชน  มีบทบาทหนาที่ดังน้ี 

   1) นําเสนอและรวมวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปญหาและความตองการของ

ทองถ่ินชุมชน แหลงเรียนรู ภูมิปญญาและวิทยากรในทองถ่ิน นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 

  2) รวมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

   3) ใหการสนับสนุนการใชงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชตามแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงคณุภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 

   4) รวมปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการประจําป 

  5) รวมนําเสนอและสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 
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สภาพทั่วไปของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

4. ประวัติของวิทยาลัยฯ 

เจาคุณเทศาภิบาลไดปรารภกับรองอํามาตยโทพระศรีพิชัยบริบาล (ขาหลวงประจําจังหวัด ศรีสะเกษ) วาใน

จังหวัดศรีสะเกษ ควรจะมีแหลงศึกษาทางดานการเกษตร เพื่อที่จะไดสั่งสอนอบรมบุตรหลานของเกษตรกรใหนํา

ความรูใหม ๆ ทางการเกษตรไปถายทอดแกบิดา มารดา หรือกับบรรดาเครือญาติที่มี อาชีพทางการเกษตรทั้งหลาย 

อันจะเปนการพัฒนาประเทศอีกทางหน่ึง รองอํามาตยโทพระศรีพิชัยบริบาล จึงไดประชุมนายอําเภอตางๆ ในจังหวัด

ศรีสะเกษ ใหพิจารณาจัดตั้ง “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” ข้ึนตอมาพระศรีพิชัยบริบาล (ขาหลวงประจําจังหวัด) 

หลวงศักดิ์รัตนเขต (นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ) และขุนอักษร ฯ (ธรรมการจังหวัด)  พรอมดวยขาราชการและ

ประชาชนหลายคนไดออกตรวจเลือกสถานที่ที่จะจัดตั้งโรงเรียนดังกลาวข้ึนและไดเสนอสถานที่ที่จะจัดตั้งไปยัง

สมุหเทศาภิบาล 

ตอมา สมุหเทศาภิบาลไดโปรดใหพระยาสิมาจารยธรรมการมณฑลและนายอ่ํา อุนไทย มาพิจารณาบริเวณที่

ขาหลวงจังหวัด ขาราชการจังหวัด และประชาชนเสนอไปเมื่อกลางป 2473 และไดกลับไปเสนอบริเวณที่จะจัดตั้ง

โรงเรียนข้ึน โดยเห็นวาบริเวณ “หวยปูน”  ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเมือง หางจากตัวเมืองศรีสะเกษ  

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 2,000 ไร มีลําหวยปูน ลําหวยสําราญไหลผาน บางสวนของพื้นที่รกรางวาง

เปลา และทําเลเลี้ยงสัตว เปนทั้งที่ราบลุมและที่ราบสูงเหมาะแกการเกษตรและไมหางจากตัวเมืองมากนัก  เปน

สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียน จึงใหตั้งชื่อโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” ซ่ึงเปดทําการสอน 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2474 เปดสอนตามหลักสูตรชั้นประถมปที่ 4 โดยมีนายทิม หาญกลา  เปนครูใหญ รับเฉพาะ

นักเรียนชายประจํา โดยทางจังหวัดคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนและใหทุนการศึกษาทุกคน มีการพัฒนาดังน้ี 

 พ.ศ. 2474-2482 “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมหวยปูน” เปดสอนตามหลักสูตรชั้นประถมปที่  4 

 พ .ศ . 2482  ได เป ลี่ ย น ชื่ อ โร ง เรี ย น เป น   “โร ง เรี ย น กสิ ก รรม ศ รี ส ะ เกษ ”  สั งกั ด ก รม วิ ช าก าร       

กระทรวงศึกษาธิการ  รับนักเรียนจากผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมปที่  4  เขาเรียนหลักสูตร  2  ป  เมื่อจบการศึกษา

แลวไดรับประกาศนียบัตร “ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน” แผนกเกษตรกรรม   

 พ.ศ.  2494  เปดสอนหลักสูตร  “มัธยมศึกษาตอนปลาย”  แผนกเกษตรกรรม  รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน  หรือผูสําเร็จมัธยมศึกษาปที่  3  เขาเรียนตอเปนเวลา 3  ป  เมื่อสําเร็จแลวจะไดรับ  

“ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม  

 พ.ศ. 2507  เปดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเทาประโยค

มัธยมศึกษาชั้นสูง  รับผูสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.6 เดิม) หรือผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอนตนแผนกเกษตรกรรม 

เขาศึกษาเปนเวลา 3 ป (ม.ศ.4,5,6) สําเร็จแลวไดรับประกาศนียบัตร “ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” 

แผนกเกษตรกรรม 

 พ.ศ. 2513  เปดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร  (ปกศ.เกษตร)  ข้ึนอีกระดับหน่ึงรับเฉพาะ

นักเรียนชายอยูประจําตามคําเรงรัดครูฉุกเฉินของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 3  (ม.

ศ.3) หลักสูตร 2 ป   

 พ.ศ. 2518 – 2523  มีการเปดสอน  ดังน้ี 
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  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมวดวิชาประเภทวิชาเกษตรกรรม  หลักสูตร  ม.ศ. 3 เขาศึกษาเปนเวลา  

2  ป 

  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2520  หมวดวิชาประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.  2520) รับผูจบ

ระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมวดวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรมและผูจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โปรแกรมเกษตร (ม.ศ. 5 โปรแกรมเกษตร) เขาศึกษา  เปนเวลา 1 ป 

  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  แผนกเกษตรกรรม รับผูจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชา

เกษตรกรรม ศึกษาตอเปนเวลา 2 ป 

 พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะจาก“โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะเกษ” เปน “ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ ”  

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2523-2526  เปดสอน  4  หลักสูตร  คือ 

  1.หลักสูตร  ปวช. 2524  รับจากผูที่จบ  ม.3  หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอเปนเวลา 3  ป 

  2 . หลักสูตร  ปวส.  2525  รับจากผูที่จบ  ปวช. หรือ  ม.ศ. 5  ประเภทวิชาชีพ 

เกษตรกรรม   เขาศึกษาตอเปนเวลา    2  ป 

  3.  หลักสูตร  ปวช.  2520  รับผูจบ  ม.ศ. 5  เขาศึกษาตอเปนเวลา    1  ป 

  4.  หลักสูตร  ปวช.  2524  (พิเศษ)  รับผูจบ  ม.ศ.  5  เขาศึกษาตอเปนเวลา  1  ป 

 พ.ศ. 2527  เปดสอน 5 หลักสูตรคือ หลักสูตร ปวช.2524 หลักสูตร ปวส.2525 หลักสูตร ปวส. 2527 

หลักสูตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร ปวท.2527 สาขาวิชาพืชไร –นา  

สาขาวิชาโคเน้ือและกระบือ สาขาวิชาพืชสวน ไมประดับ  สาขาวิชาสัตวปกและสาขาวิชาสัตวเล็ก 

 พ.ศ. 2536  เปนตนมา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  

ใหเปดสอน หลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึน โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนมัธยมสามัญ เรียนตอหลักสูตร  2  ป 

นอกจากน้ันยังเปดสอนในหลักสูตร ปวช.ชางยนต ตามโครงการวิทยาลัยชุมชน   

 พ.ศ. 2537  ไดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ  ชื่อ  “วิทยาลัย-ชุมชนศรีนครลําดวน”   

 พ.ศ. 2539 ไดเปลี่ยนชื่อเปน”วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรม

อาชีวศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2545)  ไดเปลี่ยนเปนสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต 7 กรกฎาคม 2546 เปนตนมา 
 

  อาณาเขตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

  ทิศเหนือ  ติดกับลําหวยสําราญและวัดปาศรีสําราญ 

 ทิศใต   ติดกับที่นาของราษฎร 

 ทิศตะวันออก  ติดกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

 ทิศตะวันตก  ติดลําหวยสําราญ และที่นาราษฎร 
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 ศักยภาพวิทยาลัย  

  วิทยาลัยไดจัดแบงพื้นที่เปนสวนๆ ของการจัดการตามแผนหลัก (Master Farm Plan) ประกอบดวย พื้นที่ใช

ในการบริหารวิชาการ (Academic Area) 220 ไร พื้นที่พักอาศัยบานพักครู หอพัก ที่อยูอาศัย (Residential Area) 

200 ไร พื้นที่ฟารมของสถานศึกษา (College Farm) 600 ไร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร (Park Area)  250 ไร 

แหลงนํ้า (Water Reservoir) 130 ไร ปาละเมาะและอื่นๆ (Miscellaneous) 300 ไร รวม 1,700 ไร 

  งานฟารม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  มีงานฟารม งานโรงงานและงานธุรกิจ รวมกันจํานวน 21 

งาน วัตถุประสงคหลักของงานฟารม/งานโรงงาน เพื่อการเรียนการสอน ในจํานวนงานฟารมทั้ง 21 งาน มีงานฟารม

เชิงธุรกิจ ซ่ึงนอกจากจะเปนงานที่ใชเพื่อการเรียนการสอนตามปกติแลวยังมีศักยภาพในการดําเนินงานเชิงธุรกิจ เพื่อ

หารายไดเขาเปนเงินรายไดสถานศึกษา 

 

       ขอมูลบุคลากร   

  จํานวน วิทยฐานะ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง       คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4         

  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง เอก โท ตร ี

ต่ํา

กวา

ตร ี

1. ผูบริหาร 4   4     1   3       1 3     

รวม 4   4     1   3       1 3     

2. ขาราชการครู                               

  2.1 แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ 3 3 6     2 1 1 2       4 2   

  2.2 แผนกวิชาพืชศาสตร 6 7 13     4 3 2 4       8 5   

  2.3 แผนกวิชาสัตวศาสตร 9 5 14 2 2 3 2 4     1 1 6 7   

  2.4 แผนกวิชา

บริหารธุรกิจ 2 6 8   1   3 2 2     1 5 2   

  2.5 แผนกวิชาชางกล

เกษตร 2   2     1   1         2     

  2.5 แผนกวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร   3 3           3       3     

  2.6 แผนกวิชาประมง 1 3 4   1 1     2       3 1   

รวม 23 27 50 2 4 11     13     2 31 17   

3. ขาราชการพลเรือน                               

  3.1 เจาพนักงานธุรการ   2 2                   1   1 

  3.2 เจาพนักงานการเงิน

และบัญช ี   1 1                     1   

รวม   3 3                   1 1 1 

4. ลูกจางประจํา                               

  4.1 พนักงานขับรถยนต 6   6                       6 

  4.2 พนักงานขับรถงาน

เกษตรและฯ 2   2                       2 
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  4.3 พนักงานขับ

เครื่องจักรกลฯ เบา 3   3                       3 

  4.4 ชางเหล็ก 1   1                       1 

  4.6  พนักงานพิมพ ส 2 1   1                       1 

  4.6 พนักงานพิมพ ส.3   2 2                     1 1 

  4.7 พนักงานขาย 3   3                       3 

  4.8 พนักงานบริการ 1   1                       1 

  4.9 พนักงานบริการ

เอกสารทั่วไป 2   2                       2 

  4.10 พนักงานธุรการ   1 1                     1   

  4.11  พนักงานพัสดุ   1 1                       1 

รวม 19 4 23                     2 21 

5. พนักงานราชการ (ครู) 5 4 9                   2 7   

6. พนักงานราชการทั่วไป   3 3                     3   

7. ลูกจางชั่วคราว  

(รายเดือน) 43 15 58                     10 48 

รวม 43 15 58                     10 48 

8. ลูกจางชั่วคราวรายวัน 

(ลูกจางสวนสมเด็จฯ) 30 3 33                       33 

รวม 30 3 33                       33 

รวมทั้งสิ้น 125 59 184                 3 37 40 103 

                 ขอมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดมีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ดังน้ี 

 1. การแบงแผนกวิชา แบงเปน 7 แผนกวิชา คือแผนกวิชาพืชศาสตร แผนกวิชาสัตวศาสตร แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ แผนกวิชาชางกลเกษตร แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แผนกวิชาประมงและแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

 2. การจัดการเรียนการสอนในระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2546   

  2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประกอบดวยสาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานพืชศาสตร  สัตวศาสตร และ

ประมงสาขาวิชาเกษตรศาสตร (อศ.กช.) สาขางานเกษตรศาสตร 

  2.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 3. การจัดการเรียนการสอนในระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546   

  3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประกอบดวยสาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร (ทวิภาคีไทย-อิสราเอล) 

สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร (ทวิภาคี เบทาโกร) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาชางกลเกษตร 

สาขาวิชาสตัวรักษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อศ.กช.)  

  3.2 ประเภทวิชาประมง ประกอบดวยสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

  3.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาบัญช ีสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีและ

คอมพิวเตอรธุรกิจภาคสมทบ 

 4. การเรียนการสอนนอกระบบ โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น ประกอบดวย การ

เลี้ยงสัตวปก การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร การการเลี้ยงโคเน้ือ การผสมเทียมโค-กระบือ การเกษตรชีววิถีและปุย
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ชีวภาพ การปลูกและการจัดการยางพารา การเพาะเห็ด การเพาะชํากลาไม การแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว การ

แปรรูปผลิตภัณฑจากพืช การแปรรูปผลิตภัณฑจากแปง การเลี้ยงและการขยายพันธุปลา การเกษตรเชิงธุรกิจ หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินงานสหกรณ หลักสูตรไฟฟาในฟารม การบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กทางการเกษตร 

หลักสูตรคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับเยาวชนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(9+1) โครงการฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นหมูบานปองกันตนเองชายแดน  ไทย-กัมพูชา โครงการ

อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปดสอนทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ในประเภทวิชาเกษตรกรรม  

สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

 5. การเรียนการสอนระบบทวิภาคี  

  5.1 ระบบทวิภาคีภายในประเทศ ประกอบดวย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวศาสตร (โคนม) กับ

บริษัทดัชมิลล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวศาสตร (สุกร) กับบริษัทเบทาโกร  

  5.2 ระบบทวิภาคีในตางประเทศ ประกอบดวย สาขาพืชศาสตร ในประเทศอิสระเอล สาขาสัตวศาสตร ใน

ประเทศเดนมารก  

 6. การเรียนการสอนรวมกับตางประเทศ มีโครงการความรวมมือกับตางประเทศ ดังน้ี 

  6.1 โครงการพระราชทานความชวยเหลือดานการศึกษาแกราชอาณาจักรกัมพูชา (วิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล) 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  วิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล  ตั้งอยูที่อําเภอประสาทซอมโบว 

จังหวัดกัมปงทม ซ่ึงอยูหางจากกรุงพนมเปญ ทางดานทิศเหนือ ประมาณ 160 กิโลเมตร หางจากชายแดนไทย

ทางดานเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 230 กิโลเมตร ขณะน้ีไดทําการเปดเรียนในระดับ เกรด 6 7 8 และ 

9 และสายวิชาชีพทั้ง 4 สาขา รวมนักเรียน 770 คน  สืบเน่ืองจากอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ไดรับแตงตั้งใหเขารวมเปน

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียนพระราชทาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชาไดขอ

พระราชทานความชวยเหลือในการจัดตั้งวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (เกรด 6–8) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9-12) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เกรด 9-12) สาขาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส กสิกรรม

และปศุสัตว และไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดการ

ฝกอบรมวิชาชีพแกครูของวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียลทั้ง 4 สาขาวิชา พรอมทั้งจัดระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาทั้ง 

4  ใหแกวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียลดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี-  ศรีสะเกษ ไดจัดการฝกอบรมทักษะดาน

วิชาชีพใหแกอาจารยของวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใตโครงการโรงเรียนพระราชทานใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูอาชีวศึกษาแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 

ไดรับการพัฒนาข้ันสูงในดานสาระความรูและทักษะวิชาชีพ ตลอดจนวิธีการสอนสมัยใหมซ่ึงการฝกอบรมทักษะดาน

วิชาชีพสาขาสัตวศาสตร ประมงและคอมพิวเตอร  

  6.2 โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมกับA.I.C.A.T. 

(ARAVA INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING) (ความรวมมื อ ไทย -อิ สรา เอล ) ตาม

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาที่มุงที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับการพัฒนาทุกดานไปพรอม ๆ กัน 

วิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนและพัฒนาดานการเรียนการสอนที่หลากหลาย นอกเหนือจากการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตร ดังน้ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ไดรับการแตงตั้งเปนศูนยเตรียมความพรอมของ
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นักศึกษาที่เขารวมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ระบบทวิภาคี ตั้งแตปการศึกษา 

2545 เปนตนมา โดยจัดการเรียนดานทฤษฎีและปฏิบัติในประเทศไทยสวนหน่ึง และไปเรียนรูภาคทฤษฎีและฝก

ปฏิบัติที่ประเทศอิสราเอลอีกสวนหน่ึง โดยนักศึกษารุนแรกมีจํานวน 13 คน ไปฝกงานที่ประเทศอิสราเอล เปนเวลา 1 

ป นักศึกษาที่ฝกงานจากประเทศอิสราเอลไดความรูและประสบการณที่ไดรับจากประเทศอิสราเอล มาใชไดผลเปน

อยางดีเปนแนวทางไปประกอบอาชีพได  

  6.3 โครงการฝกงานของนักศึกษาดานสัตวศาสตรที่ประเทศเดนมารก  (ความรวมมือไทย-เดนมารก) 

หลักสูตรทวิภาคี สาขาสัตวศาสตรกับประเทศเดนมารค  ในป 2537 เปนตนมา ทางกรมอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัด

การศึกษา โดยใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร ฝกงานดานฟารมโคนมและสุกร ที่ประเทศเดนมารก เปน

เวลา1 ป โดยจํานวนนักศึกษาที่สงไปรุนแรกมีจํานวน 11 คน และเพิ่มจํานวนข้ึนเรื่อยๆ ปจจุบันมีนักศึกษาจาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ เขารวมโครงการปละ 20 คน  ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เปนวิทยาลัยหน่ึงที่มีนักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสัตวศาสตร จํานวนปละ 2 คน เขารวม

โครงการดังกลาวและศูนยฝกเตรียมความพรอมของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องทุนแรงฟารม การใชรถแทรกเตอร 

การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงสุกรและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน นักศึกษาที่ผานการฝกงานที่ประเทศเดนมารก จะมีผู

มีความรูและประสบการณทางดานการเลี้ยงโคนม สุกร เปนอยางดี และไดนําเทคโนโลยีกลับมาใชในการประกอบ

อาชีพในอนาคต ได รวมทั้งพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษ การใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นและมีประสบการณในการ

ทํางานในฟารม  

  6.4 โครงการความรวมมือระหวางไทย-ลาว-สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา (ความ

รวมมือไทย-สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สหพันธสาธารณะรัฐเยอรมนี) สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ไดรับการประสานขอความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึกษา จากกรมอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดใหการ

สนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใหความชวยเหลือในการสราง

โรงเรียนวิชาชีพแบบผสมในเขตพื้นที่ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 3 แหง ไดแก 

โรงเรียนวิชาชีพแบบผสมผสานที่แขวงอุดมไช  แขวงเชียงขวาง และแขวงพงสาลี และตองการพัฒนาศักยภาพครู

อาชีวศึกษาลาว จํานวน 260 คน ใหมีความรูความสามารถในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงขอความรวมมือมายังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหเปนผูดําเนินการพัฒนาครูอาชีวศึกษาลาว  โดยจะ

พิจารณาหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบการฝกอบรมและการพฒันาใหสอดคลองกับความตองการแบะบริบท

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของครูอาชีวศึกษาลาว 

  6.5 โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามปลักสูตร PRAM 

สําหรับเจาหนาที่กรมเลี้ยงสัตวและการประมง  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ความรวมมือไทย-

สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ตามที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงาน

ภาคสนามสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียจังหวัดอุดรธานี (AIT Field Coordination Center in Udon Thani) และ

จังหวัด อุดรธานไดตั้งสํานักงานประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ จังหวัดอุดรธานี จัดทําแผนการ

ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวาง
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ประเทศที่ดําเนินการ  ภายในจังหวัด กลุมจังหวัดและภูมิภาคและประสานความรวมมือ  เพื่อการพัฒนาระหวาง

ประเทศกับองคกรระหวางประเทศ  องคกรตางประเทศและหนวยงานอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับทองถ่ิน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการอํานวยการศูนยประสานงาน

ภาคสนามสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียจังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงระยะที่ผานมาไดขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนสําหรับบุคลากรประจํากรมเลี้ยงสัตวและการประมง กระทรวงกสิกรรมปาไม สปป. ลาว ระหวางวันที่  15  

พฤษภาคม -13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จัดการเรียนการสอนในระบบเตรียมความพรอมเพื่อตอปริญญาตรี เปน 2 

รูปแบบ คือ เต็มเวลาและวันหยุดเสารและอาทิตย   

 

 ผลงานเดนของสถานศึกษา 

  1. วิทยาลัยฯไดรับรางวัลสถานศึกษาเรงรัดพัฒนาดีเดน  

  2. วิทยาลัยฯไดรางวัลสถานศึกษาดีเดนป พ.ศ. 2524  

  3. วิทยาลัยฯไดรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในป พ.ศ. 2535 , 2546 และ 2553  

  4. วิทยาลัยฯมีโครงการความรวมมือกับตางประเทศ เชน โครงการจัดการเรียนหลักสูตรทวิภาคี สาขาพืช

ศาสตรกับประเทศอิสราเอล  และหลักสูตรทวิภาคี สาขาสัตวศาสตรกับประเทศเดนมารค   

  5. โครงการวิทยาลัยกัมปงเฌอเตียล ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ

ราชอาณาจักรกัมพูชา ใหการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) แกนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา  

  6. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นแกชาวกัมพูชา ภายใตการสนับสนุนขององคการระหวางประเทศ   

  7. โครงการความรวมมอืระหวางไทย-ลาว-สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

  8. โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร FRAM 

สําหรับเจาหนาที่กรมเลี้ยงสัตวและการประมง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  9. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ป พ.ศ. 2553 

  10. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ป พ.ศ. 2554 

  11. นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ป  พ.ศ.  2555 



6. โครงสรางการบริหารวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.แผนกวิชา 

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน 

3. งานวัดผลและประเมินผล 

4. งานวิทยบริการและหองสมุด 

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

6.งานสื่อการเรียนการสอน 

นายอรัญ  สิงหคํา 

ผูอํานวยการ 

นายวราวุฒิ  ไกยราช 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวิชาการ 

ดร.ไพบูลย มีศิลป 

รองผูอํานวยการ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายปรัชวิช ดวงจิตสิร ิ

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายสมาน  ศรีสุข 

รองผูอํานวยการ 

ฝายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานบุคลากร 

3. งานการเงิน 

4. งานการบัญช ี

5. งานพัสด ุ

6. งานอาคารสถานที ่

7. งานทะเบียน 

8. งานประชาสัมพันธ 

1. งานวางแผนและงบประมาณ 

2. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

3. งานความรวมมือ 

4. งานวิจัยพฒันานวตักรรมและ

สิ่งประดิษฐ 

5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา 

6. งานสงเสริมผลิตผลการคาและ

ประกอบธุรกิจ 

7. งานฟารมและโรงงาน 

1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2. งานครูที่ปรึกษา 

3. งานปกครอง 

4. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

4. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

5. งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 
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7. แผนผังท่ีตั้งและขอมูลอาคารสถานท่ี  

7.1 ขอมูลอาคารและที่ตัง้อาคาร 
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ผลการศึกษาความตองการของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 

วิทยาลัยฯ ไดจัดประชุม ผูบริหาร คร ูเจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง ผูแทนชุมชน 

ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นที่ประชุมตองการพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อเขาสูการประกันคุณภาพการศกึษา

และที่ประชุมไดมีความเห็นในประเด็นที่ตรงกัน 7 ดานและมีความเห็นในองคประกอบของแตละ

ประเด็น ดังน้ี 

1. การผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

องคประกอบ ความเห็น 

1.ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เห็นดวย 

2.สถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน มคีวามพึงพอใจที่มีตอคณุภาพของผูเรียน เห็นดวย 

3.ผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เห็นดวย 

4.ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชวีศึกษา เห็นดวย 

5.ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชวีศึกษาของวิชา

ภาษาอังกฤษ 

เห็นดวย 

6.ผูเรียนที่ผานเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ เห็นดวย 

7.ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เห็นดวย 

8.ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ประกอบอาชพีอิสระและศึกษาตอ เห็นดวย 

9.สถานประกอบการหรอืสถานศึกษามีความพึงพอใจที่มตีอคุณภาพของผูสําเร็จ

การศกึษา 

เห็นดวย 

 

2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน 

องคประกอบ ความเห็น 

1.การใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการที่มีคุณภาพ 

เห็นดวย 

2.การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

3.การจัดการการเรียนการสอนรายวิชาที่มคีุณภาพ เห็นดวย 

4.การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

5.การฝกงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เห็นดวย 
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3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

องคประกอบ ความเห็น 

1.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

2.การจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

3.การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

4.การบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

5.การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

6.การบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

7.การจัดระบบดูแลผูเรียนที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

8.การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคาร

สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนยวิทยบริการที่มีคุณภาพ 

เห็นดวย 

9.การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

10.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

11.การบริหารการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

12.การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศและ

ตางประเทศที่มีคุณภาพ 

เห็นดวย 

 

4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

องคประกอบ ความเห็น 

1.การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

 

5. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

องคประกอบ ความเห็น 

1.การบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนที่มี

คุณภาพ 

เห็นดวย 

2.การบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่มี

คุณภาพ 

เห็นดวย 
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6. การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

องคประกอบ ความเห็น 

1.การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 

 

2.การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

3.การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

4.การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา 

องคประกอบ ความเห็น 

1.ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ เห็นดวย 

2.การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เห็นดวย 
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ผลการศึกษาสภาพแวดลอมของวิทยาลัย 

 

 6.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT)  เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย 

  6.1.1 จุดแข็ง 

   1. วิทยาลัยฯ อยูในพื้นทีท่ี่สามารถพัฒนาไดทั้งดานการจดัการเรียนการสอน งาน

ฟารม และการติดตอประสานงานกับหนวยงาน สถานศึกษาอื่น และชุมชน 

   2. บุคลากรมีศักยภาพทัง้ดานคุณวุฒิ วัยวุฒิ และการดํารงวิทยฐานะ เปนที่ยอมรับ

ของชุมชน สังคมวิชาการโดยทั่วไป 

   3. วิทยาลัยฯ มีการบริหารจดัการงานฟารมที่มีรายได 

   4. วิทยาลัยฯ มีภูมิทัศนสวยงาม รมรื่น มีบรรยากาศแหงการเรียนรู  

5. วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สามารถพัฒนาการทาํงานเปนทีม 

6. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในประเทศและตางประเทศ 

  6.1.2 จุดออน 

1. อาคาร หองปฏิบัติการ เครื่องมือและครุภัณฑ  ชาํรุด ลาสมัยและไมเพยีงพอ

เน่ืองจากเปนวิทยาลัยตั้งมานานกวา  80 ป ไมไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณใหมทดแทนของเดมิ 

2. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของบุคลากรยังอยูในระดับต่าํกวา 

มาตรฐาน 

 

  6.1.3 โอกาส 

   1. นโยบายการปรับเปลี่ยนเปนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทําใหมีโอกาสไดรับ

การสนับดานงบประมาณ 

2. นโยบายของจังหวัดในการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีผูเรียน

จากประเทศเพือ่นบานเพิ่มมากข้ึน 

  6.1.4 อุปสรรค 

1. ตัวปอนดานผูเรียน มคีุณภาพต่ํากวามาตรฐาน ทําใหเกิดปญหาการเรียนการสอน 

  2. นโยบายสถานศึกษาอื่นในพื้นที่บริการที่ไมจํากัดปริมาณการรับนักศึกษา สงผลถึง

ปริมาณผูเรียนของวิทยาลัย   
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 

ปรัชญาวิทยาลัยฯ  

 ความรูเปนเลิศ  ประเสริฐจริยา มีพลาสมบูรณ เพิ่มพูนหัตถกรรม 

วิสัยทัศน 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เปนองคกรในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรบ

วิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐานและจัดการองคความรูที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ  

อัตลักษณ 

  มีจิตบริการ  เชี่ยวชาญทกัษะ 

เอกลักษณ 

  สรางสรรคงานฟารม  สูสากล 

คติพจน 

  ความรู  คูคุณธรรม  นําวิชาชีพ 

พันธกิจ 

1. การจัดหลักสตูรและการสอนที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลาดแรงงาน และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ 

3. การบริหารสังคมบนพืน้ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การวิจัยและพัฒนา 

5. การสรางความเปนหุนสวน 

กลยุทธ 

1. การพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชวีศกึษา 

2. การพัฒนาหลักสตูรและการจดัการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. การบริการวชิาการและวิชาชพี 

5. การสงเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวจิัย 

6. การปลูกฝงจิตสาํนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายพัฒนาวิทยาลัย 

1. การบริหารงานฟารมเชงิธุรกจิ บริหารงานดวยกลุมบุคคล จายคาตอบแทนผูทํางานฟารม

ตามระเบียบ 

2. การจัดทําแปลงสาธติเศรษฐกิจพอเพียงและชีววิถี 

3. สงเสริมการปลูกขาวอนิทรีย 

4. การจัดหองเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางครบทุกแผนกวิชา โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑ 

5. เตรียมผูเรียนสูการเปนประชาคม ASEAN โดยการจดัการเรียน Mini English Program  

6. การสงเสริมงานวจิัยครู การวจิัยการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนางานฟารมการวจิัยพัฒนา

สถานศึกษา 

7. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ จดัทาํ MOU  และจัดทาํแผนการฝกอาชพี แผนก

วิชาละ 10 แหง โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล  

8. การใชระบบ ICT เพื่อการบริหารและเพื่อการเรียนการสอน 

9. การจัดระบบสวัสดิการครูและบุคลากร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ  
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ความเชื่อมโยงวิสัยทัศนสูพันธกิจ 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 

     วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี ศรีสะเกษ เปน

องคกรในการจดัการ

อาชีวศึกษาและฝกอบรบ

วิชาชพี  ใหประชาชนอยาง

ทั่วถึงตลอดชวีิต   มีคุณภาพ

ไดมาตรฐานและจัดการองค

ความรูทีต่รงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน

และอาชีพอิสระ 

1. การจัดหลักสตูรและการสอนที่

สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน ตลาดแรงงาน และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

3. การบริหารสังคมบนพืน้ฐาน

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การวิจัยและพัฒนา 

5. การสรางความเปนหุนสวน 

1. การพัฒนาผูเรียนและ

ผูสําเร็จการศึกษาอาชวีศกึษา 

2. การพัฒนาหลักสตูรและการ

จัดการการเรียนการสอน

อาชวีศึกษา 

3. การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

4. การบริการวชิาการและ

วิชาชพี 

5. การสงเสริมนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 

6. การปลูกฝงจิตสาํนึกและ

เสริมสรางความเปนพลเมือง

ไทยและพลโลก 

7. การประกันคุณภาพ

การศกึษา 
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การเชื่อมโยงพันธกิจสูกลยุทธและนโยบายพัฒนาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ นโยบายพัฒนาวิทยาลัย 

1.การจัดหลักสูตร

และการสอนที่

สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน 

ตลาดแรงงาน และ

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.การใชและพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.การจัดทาํแผนการ

จัดการเรียนรูรายวชิา 

3.การจัดการการเรียน

การสอนรายวชิา 

4.การวัดและประเมินผล

การจดัการเรียนการสอน

รายวชิา 

5.การฝกงาน 

2. การพัฒนาหลักสตูร

และการจัดการการ

เรียนการสอน

อาชีวศึกษา 

4. การจัดหองเรียน

เทคโนโลยีเฉพาะทาง

ครบทุกแผนกวิชา โดย

จัดหาวัสดุอุปกรณ/

ครุภัณฑ 

 

2. การสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชวีิต 

1.ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2.สถานประกอบการ 

หนวยงาน ชุมชน พอใจ

ตอคุณภาพของผูเรียน 

3.ผูเรียนผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐาน

วิชาชพี 

4.ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตดิาน

อาชีวศึกษา 

5.ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาต ิ(V-NET) ใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

6.ผูเรียนผานเกณฑจาก

การทดสอบมาตรฐาน

อาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

1. การพัฒนาผูเรียน

และผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษา 

5. เตรียมผูเรียนสูการ

เปนประชาคม ASEAN 

โดยการจัดการเรียน 

Mini English Program  

 

7. สรางความรวมมือกับ

สถานประกอบการ 

จัดทํา MOU  และจัดทาํ

แผนการฝกอาชีพ แผนก

วิชาละ 10 แหง โดย

กําหนดเปนแนวปฏิบัติ 

มีการติดตามประเมินผล 
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วิชาชพี  

7.ผูเรียนสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร  

 

 8.ผูสําเร็จการศึกษาได

งานทําในสถาน

ประกอบการ  หนวยงาน

ประกอบอาชีพอิสระ 

ศึกษาตอภายใน 1 ป   

9.สถานประกอบการ 

หนวยงาน หรอื

สถานศึกษา มีความพึง

พอใจในคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

  

3. การบริการ

สังคมบนพื้นฐาน

ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.การปลูกฝงจติสํานึก

ดานการรกัชาติ 

พระมหากษัตริย  

สงเสริมการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

และทะนุบํารุงศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม 

2.การปลูกฝงจติสํานึก

ดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

3.การสงเสริมดานการ

กีฬาและนันทนาการ 

4.การปลูกฝงจติสํานึก

ดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

6. การปลูกฝงจิตสาํนึก

และเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก 

5. เตรียมผูเรียนสูการ

เปนประชาคม ASEAN 

โดยการจัดการเรียน 

Mini English Program 

8. การใชระบบ ICT เพื่อ

การบริหารและเพื่อการ

เรียนการสอน 

1.การบริหารจดัการการ

บริการวิชาการและ

วิชาชพีที่มีคุณภาพ 

4. การบริการวชิาการ

และวิชาชีพ 

2. การจัดทําแปลงสาธติ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ชีววิถี 
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3. สงเสริมการปลูกขาว

อินทรีย 

4. การวิจัยและ

พัฒนา 

1.การบริหารจดัการ

โครงการ สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของผูเรียนที่มี

คุณภาพ 

2.การบริหารจดัการ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 

ของครูที่มีคุณภาพ 

5. การสงเสริม

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย 

6. การสงเสริมงานวจิัย

ครู การวิจัยการเรียน

การสอน การวิจัยพัฒนา

งานฟารมการวิจัยพัฒนา

สถานศึกษา 

 

5. การสรางความ

เปนหุนสวน 

1.การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ที่มีคุณภาพ 

2.การจัดทาํแผนการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

3.การพัฒนาสถานศึกษา

ตามอัตลกัษณที่มี

คุณภาพ 

4.การบริหารงานและ

ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

5.การบริหารจดัการ

ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศของ

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

6.การบริหารความเสี่ยง

ที่มีคุณภาพ 

7.การจัดระบบดูแล

3. การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

1. การบริหารงานฟารม

เชิงธุรกิจ บริหารงาน

ดวยกลุมบุคคล จาย

คาตอบแทนผูทํางาน

ฟารมตามระเบียบ 

8. การใชระบบ ICT เพื่อ

การบริหารและเพื่อการ

เรียนการสอน 

9. การจัดระบบ

สวัสดิการครูและ

บุคลากร มกีาร

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ 
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ผูเรียนที่มีคุณภาพ 

8.การพัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศนของสถานศึกษา

และการ 

ใชอาคารสถานที่ 

หองเรียน หองปฏิบัติ 

ศูนยวิทยบริการที่มี

คุณภาพ 

9.การบริหารจดัการวัสด ุ

อุปกรณ ครุภณัฑ และ

คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ 

10.การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่

มีคุณภาพ 

11.การบริหารการเงิน

และงบประมาณที่มี

คุณภาพ 

12.การระดมทรัพยากร

ในการจัดการ

อาชีวศึกษากับเครือขาย

ทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศที่มีคุณภาพ 

 1.ระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่มี

คุณภาพ 

2.การดําเนินงานตาม

มาตรฐานการ

อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ 

7. การประกันคุณภาพ

การศกึษา 

นํานโยบายทั้ง 9 

ประเด็น มาดําเนินงาน

อยางมีระบบตาม

มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 



27 

ความเช่ือมโยง นโยบายพัฒนาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดและฝายท่ีรับผิดชอบ 

 

พันธกิจท่ี 1 การจัดหลักสูตรและการสอนที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ตลาดแรงงาน และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 

นโยบาย

พัฒนา

วิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมายในแตละป รอง

ผูอํานวยการ 

ฝายท่ี

รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 

2. การ

พัฒนา

หลักสูตร

และการ

จัดการการ

เรียนการ

สอน

อาชีวศึกษา 

4. การจดั

หองเรียน

เทคโนโลยี

เฉพาะทางครบ

ทุกแผนกวิชา 

โดยจัดหาวัสดุ

อุปกรณ/

ครุภัณฑ 

 

1.การใชและ

พัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ

รายวชิาที่

สอดคลองกับ

ความ 

ตองการของ

สถาน

ประกอบการ

หรือประชาคม

อาเซียนที่มี

คุณภาพ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายวิชาการ 

2.ระดับคุณภาพ

ในการจัดทาํ

แผนการจัดการ

เรียนรูรายวิชา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายวิชาการ 

3.ระดับคุณภาพ

ในการจัดการ

การเรียนการ

สอนรายวิชา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายวิชาการ 

4.ระดับคุณภาพ

ในการวัดและ

ประเมินผลการ

จัดการเรยีนการ

ดี ดี ดี ดี ฝายวิชาการ 
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สอนรายวิชา 

5.ระดับคุณภาพ

ในการฝกงาน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายวิชาการ 

 

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธ 

นโยบาย

พัฒนา

วิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมายในแตละป รอง

ผูอํานวยการ 

ฝายท่ี

รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 

1. การ

พัฒนาผูเรียน

และผูสําเร็จ

การศกึษา

อาชีวศึกษา 

5. เตรียม

ผูเรียนสูการ

เปนประชาคม 

ASEAN โดย

การจดัการ

เรียน Mini 

English 

Program  

 

7. สรางความ

รวมมือกับ

สถาน

ประกอบการ 

จัดทํา MOU  

และจัดทํา

แผนการฝก

อาชีพ แผนก

วิชาละ 10 

แหง โดย

กําหนดเปน

แนวปฏิบัติ มี

การติดตาม

ประเมินผล 

1.รอยละของ

ผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

90 90 90 90 ฝายวิชาการ 

2.ระดับความ

พึงพอใจของ

สถาน

ประกอบการ 

หนวยงาน 

ชุมชน ที่มีตอ

คุณภาพของ

ผูเรียน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายวิชาการ 

3.รอยละของ

ผูเรียนที่ผาน

เกณฑการ

ประเมิน

มาตรฐาน

วิชาชพี 

90 90 90 90 ฝายวิชาการ 

4.รอยละของ

ผูเรียนที่มี

คะแนนเฉลี่ย

จากการ

ทดสอบทาง

80 80 80 80 ฝายวิชาการ 
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 การศกึษา

ระดับชาตดิาน

อาชีวศึกษา 

6.รอยละของ

ผูเรียนที่ผาน

เกณฑจากการ

ทดสอบ

มาตรฐาน

อาชีพของ

สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชพี  

80 80 80 80 ฝายวิชาการ 

7.รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศกึษาตาม

หลักสูตรเทียบ

กับแรกเขา  

90 90 90 90 ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

8.รอยละของ

ผูสําเร็จ

การศกึษาได

งาน 

ทําในสถาน

ประกอบการ  

หนวยงาน

ประกอบ/

อาชีพอิสระ/

ศึกษาตอ

ภายใน 1 ป   

90 90 90 90 ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

9.ระดับความ

พึงพอใจของ

สถาน

ประกอบการ 

หนวยงาน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 
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หรือ

สถานศึกษา ที่

พอใจใน

คุณภาพของ

ผูสําเร็จ

การศกึษา 
 

พันธกิจท่ี 3 การบริหารสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 

นโยบาย

พัฒนา

วิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมายในแตละป รอง

ผูอํานวยการ 

ฝายท่ี

รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 

6. การ

ปลูกฝง

จิตสํานึก

และ

เสริมสราง

ความเปน

พลเมืองไทย

และพลโลก 

2. การจัดทํา

แปลงสาธิต

เศรษฐกิจ

พอเพียงและ

ชีววิถี 

 

3. สงเสริม

การปลูกขาว

อินทรีย 

 

1.ระดับคุณภาพ

ในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการ

รักชาติ 

พระมหากษัตริย  

สงเสริมการ 

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

และทะนุบํารุง

ศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

2.ระดับคุณภาพ

ในการปลูกฝง

จิตสํานึกดานการ

อนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

  3.ระดับคุณภาพ

ในการสงเสริม

ดานการกีฬาและ

นันทนาการ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 
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4.ระดับคุณภาพ

ในการปลูกฝง

จิตสํานึกดาน

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

4. การ

บริการ

วิชาการและ

วิชาชพี 

1.ระดับคุณภาพ

ในการบริหาร

จัดการบริการ

วิชาการและ

วิชาชพี 

ดี ดี ดี ดี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

 

พันธกิจท่ี 4 การวจิัยและพัฒนา 

กลยุทธ 

นโยบาย

พัฒนา

วิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมายในแตละป รอง

ผูอํานวยการ 

ฝายท่ี

รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 

5. การ

สงเสริม

นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ 

งาน

สรางสรรค 

หรืองานวิจัย 

6. การสงเสริม

งานวิจัยคร ู

การวิจัยการ

เรียนการสอน 

การวิจัยพัฒนา

งานฟารมการ

วิจัยพัฒนา

สถานศึกษา 

 

1.ระดับ

คุณภาพในการ

บริหารจัดการ

โครงการ 

สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย

ของผูเรียน 

ดี ดี ดี ดี ฝายแผนงาน

และความ

รวมมือ 

2.การบริหาร

จัดการ

นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย 

ของคร ู

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายแผนงาน

และความ

รวมมือ 
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พันธกิจท่ี 5 การสรางความเปนหุนสวน 

กลยุทธ 

นโยบาย

พัฒนา

วิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมายในแตละป รอง

ผูอํานวยการ 

ฝายท่ี

รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 

3. การ

บริหาร

จัดการ

อาชีวศึกษา 

1. การ

บริหารงาน

ฟารมเชิง

ธุรกิจ 

บริหารงาน

ดวยกลุม

บุคคล จาย

คาตอบแทนผู

ทํางานฟารม

ตามระเบียบ 

8. การใช

ระบบ ICT 

เพื่อการ

บริหารและ

เพื่อการเรียน

การสอน 

9. การ

จัดระบบ

สวัสดิการครู

และบุคลากร 

มีการ

ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ตามเกณฑ 

1.ระดับ

คุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

หรือวิทยาลัย 

ดี ดี ดี ดี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

2.ระดับ

คุณภาพในการ

จัดทําแผนการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายแผนงาน

และความ

รวมมือ 

  3.ระดับ

คุณภาพในการ

พัฒนา

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 
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สถานศึกษา

ตามอัตลกัษณ 

  4.ระดับ

คุณภาพในการ

บริหารงานและ

ภาวะผูนําของ

ผูบริหารถาน

ศึกษา 

ดี ดี ดี ดี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

5.ระดับ

คุณภาพในการ

บริหารจัดการ

ระบบ

ฐานขอมูล

สารสนเทศของ

สถานศึกษา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายแผนงาน

และความ

รวมมือ 

6.ระดับ

คุณภาพในการ

บริหารความ

เสี่ยง 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

7.ระดับ

คุณภาพในการ

จัดระบบดูแล

ผูเรียน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายพัฒนา

กิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

8.ระดับ

คุณภาพในการ

พัฒนาและดูแล

สภาพแวดลอม

และภูมิทัศน

ของ

สถานศึกษา

และการใช

อาคารสถานที่ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 
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หองเรียน หอง

ปฏิบัติ ศูนย

วิทยบริการ 

  9.ระดับ

คุณภาพในการ

บริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และ

คอมพิวเตอร 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

10.ระดับ

คุณภาพในการ

พัฒนาครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

11.ระดับ

คุณภาพในการ

บริหารการเงิน

และ

งบประมาณ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

7. การ

ประกัน

คุณภาพ

การศกึษา 

นโยบายทั้ง 9 

ประเด็น ตอง

ดําเนินงาน

อยางมีระบบ

ตามมาตรฐาน

การ

อาชีวศึกษา 

1.ระดับ

คุณภาพใน

ระบบการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายแผนงาน

และความ

รวมมือ 

2.ระดับ

คุณภาพในการ

ดําเนินงานตาม

มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

ด ี ด ี ด ี ด ี ฝายแผนงาน

และความ

รวมมือ 
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