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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ประวัตแิละสภาพทั่วไปโดยสงัเขป 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

เดิมช่ือ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม” เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๗๔ เปิด
สอนหลักสูตรชั้นประถมปีท่ี ๔ และ ๕ รับเฉพาะนกัเรียนชายประจ า โดยมีนายทิม หาญกล้า เป็น
ครูใหญ่ เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนกสิกรรมศรีสะเกษ” เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ และเริ่มรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เข้าเรียนหลักสูตร ๒ ปี ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๔๙๔ เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม 
“ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย” แผนกเกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๐๗   
เปิดสอนหลักสูตร “มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรกรรม เทียบเท่าประโยค
มัธยมศึกษาช้ันสูง และประกาศนียบัตร “ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนก
เกษตรกรรม ปีการศึกษา ๒๕๑๓ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ป.ก.ศ. เกษตร) 
ได้รับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมศรีสะเกษ” เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ สังกัด 
กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙   
ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ” สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปล่ียนสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา เป็นสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) ปัจจุบันมี นายอรัญ  สิงห์ค า เป็นผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 
๒. หลกัสูตรการเรยีนการสอน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ใน ๔ 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาช่างกลเกษตร และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2557 ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒๕57  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน  
๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
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๓.  สภาพการด าเนนิงานและผลการประเมนิคณุภาพภายใน  
     (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา) 
 

มาตรฐาน / ตัวบง่ช้ี ระดบั
คะแนน 

ผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑  ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ 
                  การศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 3 พอใช้ 
มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา 
                   ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ 
                   หน่วยงานต้นสังกัด 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี  
                   ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการ 
                   บริหารจัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ 
                  สถานศึกษา 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒  คุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
                  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

สรุปผลการประเมนิคณุภาพสถานศกึษาในภาพรวมทัง้ ๔  มาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่  ผลการประเมิน 
(คะแนน)  

ระดับคุณภาพ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 4.00 ดี 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 5.00 ดีมาก 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.75 ดีมาก 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.69 ดีมาก 
 
 

สรุปผลการประเมิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีผลการประเมินท้ัง ๔ มาตรฐาน  
อยู่ในระดับ ดีมาก 

 
 

๔. จุดเด่น – จุดที่ต้องพัฒนา 
จุดเด่น 

๑. มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา  ระบบตามติดตาม และคุณภาพของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบ สถานศึกษาในการศึกษาต่อ และ
ผู้ใช้บริการท่ัวไป 

๒. มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน ทันสมัยและมีมาตรฐาน 
ส่งผลให้การจัดการศึกษาวิชาชีพเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม บุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านการเงิน ครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ 

๓. มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยมีการบริหารจัดการในทุก 
ด้าน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และระเบียบของ สอศ. การพัฒนาสถานศึกษา ครอบคลุมคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โยมีกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกลไกหลัก  

๔. มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้วางระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
1. การเพิ่มจ านวนผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเมื่อเทียบกับผู้เรียน 

แรกเข้า โดยลดอัตราการออกกลางคัน และการส่งเสริมให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
2. การเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนตามหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
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๕. แนวทางการพัฒนาสถานศกึษาในอนาคต 
                   เพื่อให้การพัฒนาการการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขอสถาบันศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต  ในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

       ๑. แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนการ 
สอน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน สถานประกอบการและชุมชน จัดระบบการเรียนการสอนท่ีใช้ Project 
Base Learning และ Research Base Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสมรรถนะของตนเอง 
และความสนใจในการเรียนรู้ โดย 
                                 ๑)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท้ังองค์กรท่ีบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับแผนกวิชา โดยการ 
จับคู่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ 

  ๓) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็น 
ภาษาสากล และภาษาในอาเซียนเป็นภาษาท่ี ๒ โดยให้ความส าคัญในระดับการส่ือสารระหว่างกัน 
    4) โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของผู้เรียนและครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษาท้ังในรูปแบบ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

       ๒.  แผนพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน พัฒนาระบบหอพัก สวัสดิการของผู้เรียน โดย 
การปรับปรุงและจัดหอพักให้เหมาะสมกับสภาพการพักอาศัย ดูแลระบบความปลอดภัย และจัด
สวัสดิการให้เพียงพอ  พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน เพื่อลดปริมาณผู้เรียนออกกลางคัน โดยบูรณาการแนว
ทางการให้ค าปรึกษาของครูท่ีปรึกษา ครูพี่เล้ียงในหอพัก โครงการหารายได้ระหว่างเรียน การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในการประสานงานกับผู้ปกครองในการติดตามและแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
                                 ๑)  โครงการปรับปรุงระบบดูแลผู้เรียน  
                                 ๒)  โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 
     ๓) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
     ๔) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 

        ๓.  แผนพัฒนาระบบการจัดการงานฟาร์ม พัฒนาระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มทุกฟาร์ม ระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดเป็น
ฐานเรียนรู้ในแต่ละฟาร์ม 
                                 ๑)  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานฟาร์ม 
                                 ๒)  โครงการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
6.   ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
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แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายอรัญ  สิงห์ค า 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายสมาน  ศรีสุข 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายวราวุฒิ ไกยราช 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 
นายอภิสิทธ์ิ  เลขาตระกูล 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสิทธิศักด์ิ  อาจหาญ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

-  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
-  งานวัดผลและประเมินผล 
-  งานวิทยบริการและห้องสมุด 
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาตี 
-  งานสื่อการเรียนการสอน 
-  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
-  แผนกวิชาชีพ ๖  แผนกวิชา 
 

-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานบุคลากร 
-  งานการเงิน 
-  งานการบัญชี 
-  งานพัสดุ 
-  งานอาคารสถานที่ 
-  งานทะเบียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
- งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

- งานแผนงบประมาณ 
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานความร่วมมือ 
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ 
- งานฟาร์มและโรงงาน 
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๗.   ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๔.๑ ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ทุก

หลักสูตรส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์และมีความรู้ 
ความสามารถ ตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สถานศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น 
 

๑.๔.2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา - มีแผนพัฒนาสถานศึกษา
ท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
บุคคลท้ังภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา  
- มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

๑.๔.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ - มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นฐาน
สมรรถนะอาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 

๑.๔.4 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 



7 
 

 
8.   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 
ปรัชญา   ความรู้เป็นเลิศ ประเสริฐจริยา มีพลาสมบูรณ์ เพิ่มพูนหัตถกรรม  
วิสัยทัศน์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนและ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงตลอดชีวิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน และจัดองค์
ความรู้ท่ีตรงตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
พันธกิจ 

๑. การจัดหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. การบริการสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การวิจัยและพัฒนา 
๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน 

เป้าประสงค์  
๑. วิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ตลาดแรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการจัดสถานศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใน
เวลา ๓ ปี โดยได้รับการยอมรับผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

๒. วิทยาลัยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่
บุคคลท่ัวไป พัฒนาเยาวชนของชาติ และองค์การของวิทยาลัยในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมอย่างถาวร 

๓. วิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พัฒนางานฟาร์มเชิงธรุกิจให้
เล้ียงตนเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป ตามเอกลักษณ์ “สร้างสรรค์งาน
ฟาร์มสู่สังคม” 

๔. วิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพด้าน
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย พัฒนาและจัดระบบองค์กรให้การบริหาร
จัดการมีรูปแบบ รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกระเบียบปฏิบัติกระจายอ านาจการบริหารให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษาภายในเวลา ๓ ปี 
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9.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ทุกหลักสูตร

ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และ 
มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

-เพิ่มคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา และเพิ่มปริมาณ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าให้
มากขึ้น  
-พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาชีพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การ
สอบ V- NET  

ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

- มีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีเกิด
จากความร่วมมือของบุคคลท้ัง
ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา  
- มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 

-พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ
ยาว ระยะปานกลาง และระยะ
ส้ัน เพื่อน าสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นฐานสมรรถนะ
อาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

-พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระบบทวิภาคีในทุก
สาขาวิชา ร่วมกับสถาน
ประกอบการท่ีเป็นท่ีรองรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
 

ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

-พัฒนาคู่มือระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕9  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอื่น  
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10.   การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2559 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
๑) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน สถานประกอบการและชุมชน 
จัดระบบการเรียนการสอนท่ีใช้ Project Base 
Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสมรรถนะ
ของตนเอง และความสนใจในการเรียนรู้ 
 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนโดย Project Base Learning  และ 
Research Base  Learning 
๒. โครงการพัฒนางานฟาร์มสู่สากล 

๒) พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน เพื่อลดปริมาณ
ผู้เรียนออกกลางคัน โดยบูรณาการแนวทางการ
ให้ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษา ครูพี่เล้ียงในหอพัก 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน การใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ในการประสานงานกับผู้ปกครองใน
การติดตามและแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน 

๑. โครงการงานครูที่ปรึกษา 
๒. โครงการพัฒนาหอพัก และสวัสดิการ 
๓. โครงการเยีย่มบ้านนักเรียนนักศึกษา 

    
11.  ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         11.1  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆในท้องถิ่น เช่น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน หรือการแลกเปล่ียนฐานข้อมูลทาง
วิชาการ  
         11.2 การช่วยเหลือจากกลุ่มชมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
ภายใต้กรอบของ สอศ. ท่ีเป็นไปได้เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  สปป.ลาว เป็นต้น  
         11.3  การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน เช่น  การขอรับการสนับสนุน
จากจังหวัดศรีสะเกษ  อบจ.ศรีสะเกษ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น  
 

@@@@@@@@ 
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ข้อมูลจากแผนพัฒนาการศึกษา 2558-2561 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย  
1.1 จุดแข็ง  

1. วิทยาลัยฯ อยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาได้ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน งาน 
ฟาร์ม และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษาอื่น และชุมชน  

2. บุคลากรมีศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิ วัยวุฒ ิและการด ารงวิทยฐานะ เป็นท่ียอมรับ 
ของชุมชน สังคมวิชาการโดยท่ัวไป  

3. วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการงานฟาร์มที่มีรายได้  
4. วิทยาลัยฯ มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
5. วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการท่ีสามารถพัฒนาการท างานเป็นทีม  
6. การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในประเทศและต่างประเทศ  

1.2 จุดอ่อน  
1. อาคาร ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและครุภัณฑ์ ช ารุด ล้าสมัยและไม่เพียงพอ 

เนื่องจากเป็นวิทยาลัยต้ังมานานกว่า 80 ปี ไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม  
2. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรยังอยู่ในระดับต่ ากว่า  

มาตรฐาน  
1.3 โอกาส  

1. นโยบายการปรับเปล่ียนเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ท าให้มีโอกาสได้รับ 
การสนับด้านงบประมาณ  

2. นโยบายของจังหวัดในการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้มีผู้เรียน 
จากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น  

1.4 อุปสรรค  
1. ตัวป้อนด้านผู้เรียน มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้เกิดปัญหาการเรียนการ 

สอน  
2. นโยบายสถานศึกษาอื่นในพื้นท่ีบริการท่ีไม่จ ากัดปริมาณการรับนักศึกษา ส่งผล 

ถึงปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัย  
 
2. นโยบายพัฒนาวิทยาลยั (นายอรัญ  สิงห์ค า) 

แนวทางท่ี 1 : วิถีเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางท่ี 2 : สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
แนวทางท่ี 3 : สถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 
แนวทางท่ี 4 : ความร่วมมือสถานประกอบการ 
แนวทางท่ี 5 : ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 
แนวทางท่ี 6 : ดูแลผู้เรียนลดการออกกลางคัน 
แนวทางท่ี ๗ : สวัสดิการผู้เรียน  
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