บทสรุปของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
เลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๓ บ้านใหม่สาโรงตาบลลาดบัวขาวอาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๔๐
เบอร์โทรศัพท์
๐๘๑-๗๙๐-๙๓๕๓, ๐-๔๔๓๒-๕๒๗๔
เบอร์โทรสาร
๐-๔๔๙๓-๘๙๗๕
Website
www.kasetkorat.ac.th
E-mail
kaset146@gmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-office.vec.go.th
ปรัชญา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาชีพที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน มีความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีการเกษตรของการอาชีวศึกษา
พันธกิจ(Mission)
๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๒. จัดบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๓. พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการแข่งขันของประเทศ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นา มีความรู้ทักษะวิชาชีพและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ
เกษตรกรรม
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับสังคมตามอัตลักษณ์ที่กาหนดไว้ เช่น
โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ เปิดสอน ๓ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการตลาด และประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๔๖ เปิดสอน ๒ ประเภทวิชา ได้แก่
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปิดสอน ๓ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตรประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี
๓. สภาพการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบ่งชี้ โดยมาตรฐานที่
๑-๗ จานวน ๓๕ ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีมากจานวน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ระดับดีจานวน ๖ ตัวบ่งชี้ระดับพอใช้
จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๘ จานวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ มีตัวชี้วัดระดับดีมากจานวน ๙ ตัวบ่งชี้ และระดับดี
จานวน ๑ ตัวบ่งชี้
๔. จุดเด่น - จุดที่ต้องพัฒนา
จุดเด่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมามีการบริหารจัดการการบริการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่มีคุณภาพมีการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ของครู
ที่มีคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๕. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต
๕.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นาหลักสูตรอาชีวศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเปิดสอน
สร้างองค์ความรู้ครูแนะแนว และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ สนใจเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่การเรียนด้านอาชีพที่ตรงกับความถนัดและความประสงค์ ตอบสนองต่อนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ด้านอาชีวศึกษา
๕.๒ จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ในทุกสาขาที่เปิดสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ภายใต้กรอบเงื่อนไขของประโยชน์ที่เกิดร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
และผู้เรียน เน้นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ให้เกิดทักษะวิชาชีพ
ทักษะชีวิตและคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมั่นใจในการเข้าสู่อาชีพอย่างแท้จริง

๕.๓ จัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ผู้เรียน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด อีกทั้งสนองตอบกับการพัฒนา คนไทย สังคมไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จัดการเรียนการสอนเน้นภาษาที่สาม ภาษาจีน ภาษาประเทศ
อาเซียน เสริมเพิ่มเติม เพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
๕.๔ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ฝึกปฏิบัติสาหรับนักเรียนนักศึกษาให้เพียงพอและมีความเหมาะสม
๕.๕ จัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น
๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
๕.๗ เพิ่มจานวนสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกทักษะประสบการณ์
ร่วมกับสถานศึกษา
๖. ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาเริ่มดาเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และเปิดเรียนครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๔ ในชื่อโรงเรียนประถมกสิกรรมอาเภอจันทึก มีพื้นที่ ๕๖๔ ไร่ ในปี พ .ศ.
๒๔๘๒ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านใหม่สาโรง สังกัดกองโรงเรียนกรมอาชีวศึกษา มีพื้นที่ ๖๙๒
ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา และในวันที่ ๑ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๑๙
ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ .ศ. ๒๕๓๙ ได้รับ
การเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
๖.๑ ขนาดและที่ตั้ง
ขนาดพื้นที่
พื้นที่ของวิทยาลัยฯมี จานวน ๖๘๒ ไร่
ที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่สาโรง ตาบลลาดบัว
ขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐๙๓๕๓, ๐-๔๔๓๒-๕๒๗๔
โทรสาร ๐-๔๔๙๓-๘๙๗๕
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๔๐
อยู่ห่างจากตัวอาเภอสีคิ้วประมาณ
๙
กิโลเมตร
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ
๒๐๐ กิโลเมตร
๖.๒ สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตบ้านใหม่สาโรง ตาบลลาดบัวขาวในเขตการ
ปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดบัวขาว ทิศเหนือติดกับป่าชุมชน ทิศใต้ติดกับทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ทิศตะวันออกติดกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา และทิศตะวันตกติดกับบ้านใหม่
สาโรง

ที่ตั้งของวิทยาลัยฯตั้งอยู่ในชุมชนชนบทจึงมีสภาพสังคมแบบชนบทมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
กับชุมชนอย่างสม่าเสมอ โดยชุมชนที่มีความผูกพันและมีกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจาได้แก่ บ้านใหม่สาโรง
บ้านโนนนา บ้านโนนแต้ บ้านลาดบัวขาว และบ้านน้าเมา
กิจกรรมที่จัดร่วมกันเสมอได้แก่การร่วมทาบุญทอดผ้าป่า การทอดกฐิน การร่วมกันพัฒนาอาคาร
สถานที่ของหมู่บ้าน การเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรแก่ชุมชนเป็นต้น
นอกจากนี้ที่ตั้งของชุมชนยังมี
หน่วยงานราชการที่สาคัญเช่นศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมามี ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเอกชน ได้แก่ฟาร์มลาดบัวขาว
และห่างจากวิทยาลัยฯประมาณ ๕ กิโลเมตร มีสนามกอล์ฟ มี่รีสอร์ทหลายแห่ง เช่น พานอรามา
ภูตะวันเป็นต้น
ชุมชนที่วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่นั้นเริ่มมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากขึ้น ตั้งแต่ พ
.ศ.๒๕๓๒ เมื่อมี
ถนนลาดยางผ่านเข้าไปในหมู่บ้านทาให้สภาพสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง นามาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชน แต่ก็มี
ผลกระทบต่อสภาพสังคมของชุมชนชนบทค่อนข้างมาก เพราะชุมชนเริ่มปรับตัวเป็นสังคมเมือง สภาพชีวิต
แบบชนบทจึงเปลี่ยนไปมาก

