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คํานาํ 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จัดทําข้ึนตาม
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ขอ 3 ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
เปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เกิดจากการมีสวนรวมของครู
อาจารยนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา  ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และตลอดจน
ผูเก่ียวของทุกทานท่ีไดรวมมือรวมใจจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเริ่มใชต้ังแตปงบประมาณพ.ศ. 
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คําช้ีแจง 

 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ประกอบดวย  
1)ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา  2) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และ3)  ทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนกรอบแนวคิดทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อให
บุคลากรทุกฝายนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาทุกระดับช้ันทุกหลักสูตรใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปสถานศึกษาตอไปในจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดทําภายใตการศึกษา
วิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 
 1.  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป   

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  12 (2560-2564) 
3.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 
4.  แผนการศึกษาแหงชาติ  
5.  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579   
โดยวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพการณของสถานศึกษา และผลการประเมิน

คุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษานํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา  และมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตอไป 
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สารบัญ 

 หนา 
คํานํา ก 
คําช้ีแจง ข 
สารบัญ ค 
สวนท่ี 1  ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 1 
สวนท่ี  2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 
สวนท่ี  3  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 10 
ภาคผนวก  
 ก)  ขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา 
          ข)  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

50 
59 

 ค)  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1844 /2558 เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

   61 

          ง)  คําส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ท่ี 136/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2561 - 2562 

   63 

          จ) คําส่ังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ท่ี 301/2561 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทํา (ราง) ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

64 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



สวนที ่1 
ขอมูลปจจุบนัของสถานศกึษา 

1.1 แผนภมูกิารบริหารสถานศกึษา 
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1.2  ขอมลูดานบุคลากร  ( ณ วนัที ่ 29  ตลุาคม  2561) 
 

ขอมูลบุคลากรของวิทยาลัย 

ตาํแหน่ง รวม 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. ตํ่ากวา ปวส. 
ผูอํานวยการ - - - - - - 
รองผูอํานวยการ 2 - 2 - - - 
คร ู 26 - 9 17 - - 
ขาราชการ 
พลเรือน 

4 - 2 1 1 - 

ลูกจางประจํา 3 - - - 2 1 
ลูกจางช่ัวคราว   21 - - 5 1 15 

รวม 56 - 13 23 4 16 
 
ปณิธาน 
 ความมุงม่ันต้ังใจทําใหปรัชญาและวิสัยทัศนบรรลุเปาหมาย 
 

อัตลักษณ 
 “อดทน  มุงม่ัน  สูงาน”  
 อดทนหมายถึง ความสามารถทางรางกายความคิด จิตใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความเขมแข็งพยายามเอาชนะปญหาอุปสรรคโดยไม  
ยอทอ มีจิตใจหนักแนนสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนปกติเม่ือพบกับปญหาหรือส่ิงย่ัวยุตาง ๆ 
 มุงม่ัน หมายถึงความต้ังใจลนเปยมในการทําส่ิงใด ๆใหบรรลุผลสําเร็จใหจงได ไมวาจะตองทุมเท
แรงกายแรงใจและกําลังสติปญญามากนอยแคไหน ไมวาจะตองใชเวลาสักเทาใดไมวาจะยากสักปานใดก็จะ 
ไมยอทอโดยเด็ดขาดพลังแหงความมุงม่ันจะแสดงตัวออกมาภายนอกผานพฤติกรรมการมีมานะพยายาม 
ความบากบั่นหม่ันเพียรความอดทนตอความเหน่ือยลา และความกลาหาญตอ การฟนฝาอุปสรรค ปญหาซ่ึง
จะชวยใหสามารถทํางานใดๆ ไดอยางตอเน่ืองจนกวา จะประสบผลสําเร็จได 
 สูงาน  หมายถึง ความเขมแข็ง  กลาหาญ  หนักเอาเบาสูมุงความสําเร็จกิจการงานเปนท่ีต้ังมุงม่ัน  
ฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆและปฏิบัติงานทุกอยางใหบรรลุเปาหมาย 
เอกลักษณ 
 “สถานศึกษาท่ีผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรีย”  
 ขาวสังขหยดพัทลุงอินทรียหมายถึง  ผลผลิตขาวพันธุพื้นเมือง  “สังขหยดพัทลุง”  ท่ีไดจากการใช
เทคโนโลยีการผลิตท่ีไมใชสารเคมีสังเคราะห  โดยใชถ่ัวปุยพืชสดเปนแหลงธาตุอาหารพืชทดแทนปุยเคมี  
ผลผลิตท่ีไดสามารถสรางมูลคาเพิ่มเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ภายใตตราสัญลักษณการคา       อารมณดีเชน 
ขาวสารขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุงโยเกิรตสดขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุง เปนตน 
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สีประจําวิทยาลัย 

เขียว – ขาว – เหลือง 
 สีเขียวหมายถึง  ความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารท่ีอุดมสมบูรณ 
 สีขาว  หมายถึง  นํ้าฝนชวยสรางความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร 
 สีเหลืองหมายถึง   แสงแดดชวยในการสังเคราะหแสงของพืชพันธุธัญญาหาร 
 

ปรัชญาของวิทยาลัย 
เรียนเดน งานดี มีวินัย ใฝคุณธรรม 

 

1.3 ขอมลูดานผูเรยีนและผูสาํเรจ็การศึกษา 
1.3.1 ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 (ณ วันท่ี  5  ตุลาคม  2561) 

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ปวช.1 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร 9 6 15 
 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร สัตวศาสตร 33 0 33 
 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร ชางเกษตร 6 0 6 
 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร สัตวศาสตร (อศ.กช.) 43 6 49 
 รวมปวช.1  91 12 103 

ปวช.2 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร 7 3 10 
 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร สัตวศาสตร 22 3 25 
 รวม ปวช.2 39 6 35 

ปวช.3 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร การเกษตร 19 5 24 
 รวม ปวช.  ท้ังหมด 139 23 162 

ปวส.1 เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว 19 8 27 
 เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชสวน 23 13 36 

 เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว(ทวิภาคี) 7 8 15 
 เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชสวน(เรือนจํา) 35 0 35 
 รวม ปวส. 1 84 28 112 

ปวส.1 เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว 22 6 28 
 เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชสวน 15 4 19 
 เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว(ทวิภาคี) 5 4 9 
 รวม ปวส. 2 42 14 56 
 รวม ปวส.ท้ังหมด 126 42 168 

ปริญญาตรี ป1 เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลติพืช 7 2 9 
ปริญญาตรี ป2 เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลติพืช 2 0 2 

รวมปริญญาตรี 9 2 11 
รวมท้ังหมด 274 67 341 
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 1.3.2 ขอมูลดานผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ปวช. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร การเกษตร 14 5 19 
 เกษตรกรรม เกษตรศาสตร เกษตรท่ัวไป(อศ.กช.) 2 1 3 

รวมปวช. 16 6 22 
ปวส. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 17 0 17 

 เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชสวน 9 4 13 
 เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชไร 6 3 9 
 เกษตรกรรม สัตวศาสตร การจัดการผลิตสัตว 1 0 1 
 เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว 13 4 17 

รวมปวส. 46 11 57 
ปริญญาตรี เกษตรกรรม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 62 17 79 
 
1.4 ขอมลูดานหลกัสูตรทีจ่ัดการเรยีนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ไดจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรดังน้ี  
 1.4.1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร  สาขางานสัตวศาสตร                       
สาขางานการเกษตร 
 1.4.2หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2557 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร    สาขางานพืชสวน 
    สาขาวิชาพืชศาสตร    สาขางานพืชไร 
    สาขาสัตวศาสตร  สาขางานการผลิตสัตว 
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร 
 1.4.3  การเปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเน่ือง)จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี กําหนดแผนการ
รับนักศึกษา จํานวน  20  คน  เริ่มปการศึกษา 2559 ปการศึกษาละจํานวน  20  คน 
 

1.5  ขอมลูดานอาคารสถานที ่
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 ช่ือภาษาอังกฤษ PHATTHALUNG COLLEGE  OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY 
 ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี  221  หมูท่ี 15  ตําบล ควนมะพราว  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
รหัสไปรษณีย 93000 
 โทรศัพท  โทร.074-610-475-6 โทรสาร  โทร. 074-610-476 
 เว็บไซต  WWW.Kasetpt.ac.th อีเมล  Kasetpt@pt.mail.go.th 
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 เน้ือท่ีของสถานศึกษา  1,967 ไร 2  งาน  7 ตารางวา 
 

 มีอาคาร  รวมท้ังส้ิน 161 หลัง  มีหองท้ังส้ิน  254 หองไดแก 

ท่ี รายการ 
จํานวน 
(หลัง) 

จํานวน 
(หอง) 

สราง 
ปพ.ศ.. 

 แผนกวิชาพืชศาสตร    
1 อาคารเรียนพืชศาสตร 1 4 2525 
2 อาคารพัสดุคณะวิชาพืชศาสตร 1 1 2516 
3 อาคารปฐพี 1 1 2530 
4 โรงเพาะเห็ด  1 1 2528 
5 โรงจักรรีดยาง 1 - 2535 
6 เรือนเพาะชําพืชสวนประดับ 1 - 2527 
7 เรือนเพาะชําไมผล 1 - 2526 
8 โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุพืชไรและลานตาก 1 - 2526 
9 โรงสีขาวและอบเมล็ดพันธุ 1 1 2529 
10 ฉางขาวและลานตากขาว 1 - 2529 
 แผนกวิชาสัตวศาสตร    
1 อาคารเรียนคณะวิชาสัตวศาสตร 1 4 2525 
2 อาคารผสมอาหารสัตว 1 - 2525 
3 คอกสุกรพันธุ   2  หลัง 2 2 2524 
4 คอกสุกรขุน 1 1 2524 
5 คอกไกเน้ือ   3 3 2535 
6 คอกไกเล็กและฟกไข 1 1 2523 
7 คอกไกไข 1 1 2523 
8 โรงรีดนม 1 1 2531 
9 คอกโคนม 1 1 - 2531 
10 คอกโคนม 2 1 - 2531 
11 คอกโคนม 3 1 - 2531 
12 คอกโคเน้ือ 1 1 - 2522 
13 คอกโคเน้ือ 2 1 - 2530 
14 อาคารเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 1 - 2523 
15 อาคารปฏิบัติการประมง 1 1 2538 
16 คอกแพะและแกะ 1 - 2530 
 แผนกวิชาชางกลเกษตร    
1 อาคารเรียนชางกลเกษตร 1 2 2518 
2 อาคารชางกอสราง 1 1 2518 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 
(หลัง) 

จํานวน 
(หอง) 

สราง 
ปพ.ศ.. 

3 อาคารไฟฟา-ประปา 1 1 2523 
4 อาคารเครื่องยนตเล็ก-โลหะ 1 1 2530 
5 อาคารเก็บเครื่องมือทุนแรงฟารม 1 2 2532 
6 โรงเก็บรถยนต 1 - 2523 
7 โรงเก็บเครื่องมือทุนแรงฟารม 1 - 2532 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ    
1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร 1 4 2518 
2 อาคารเรียน 1 1 8 2516 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    
1 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1 1 2 2516 
2 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2 1 3 2530 
3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตว 1 4 2530 
 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ    
1 อาคารเรียนบริหารธุรกิจ 1 4 2531 
2 อาคารเรียน 2 1 8 2523 
 งานหลักสูตรพิเศษ    
1 อาคารฝกอบรมวิชาชีพเกษตร 1 6 2523 
2 โรงอาหาร 1 7 2523 
 บานพักอาศัย    
1 บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 2 4 2519 
2 บานพักขาราชการ ระดับ 3-4 47 94 2516,22 
3 บานพักขาราชการ ระดับ 2  6 12 2527 
4 บาน อกท. รุน 1 3 3 2531 
5 บาน อกท. รุน 2 8 8 2539 
6 บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ  8 8 2541 
7 บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ 28 28 2541 
     
 อาคารอ่ืน ๆ    
1 ตึกอํานวยการ 1 7 2516 
2 หอประชุมเกา 1 2 2516 
3 หอประชุมใหม 1 1 2543 
4 อาคารพัสดุกลาง 1 3 2525 
5 ปอมยาม 1 1 2531 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 
(หลัง) 

จํานวน 
(หอง) 

สราง 
ปพ.ศ.. 

6 หองสมุด 1 2 2523 
7 ศูนยวิทยบริการ 1 5 2545 
8 อาคารรานคาธุรกิจ 1 2 2543 
9 หองพยาบาล 1 2 2550 
10 หอพระ 1 - 2544 
11 หองนํ้า  5  หลัง 1 - 2526 
12 โรงจอดรถยนต 1 - 2544 
13 อาคารประกอบอาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต 1 1 2540 
14 โรงอาหาร 1 - 2560 
 สนามกีฬา    
1 ฟุตบอล  1 - 2520 
2 บาสเก็ตบอล 1 - 2521 
3 วอลเลยบอล 1 - 2535 
4 เปตอง 1 - 2542 
5 ฟุตซอล 1 - 2556 

 
1.6  ขอมูลดานงบประมาณ  (ปงบประมาณ 2561) 
 

 หมวดรายจาย งบประมาณ เงินอุดหนุน เงินนอกงบประมาณ 
1 งบบุคลากร 26,496,690 - 1,867,393 
2 งบดําเนินงาน 2,617,214 - 1,776,054 
3 งบลงทุน 930,000 - 42,000 
4 งบเงินอุดหนุน - 2,921,957 - 
5 งบรายจายอ่ืน 1,882,411 - - 
 รวมท้ังส้ิน 31,926,315 2,921,957 3,685,447 
 



บทที ่2 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
ประกอบดวย  3 มาตรฐาน  10 ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูมี
ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี  1 ดานความรู 
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริงตามหลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติตางๆท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฎีและหรือขอเท็จจริงเปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 

ประเด็นท่ี  2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 
 

ประเด็นท่ี  3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทยเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนดใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชนสถานประกอบการ

ตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
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ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ประเมิน 2 ดาน ประกอบดวย ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา  และระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา 
 

ประเด็นท่ี  2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนดไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบตอเนื่องเพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรมจริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตรสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 
 

ประเด็นท่ี  3 ดานการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ีหองเรียนหองปฏิบัติการโรง
ฝกงานศูนยวิทยบริการสื่อแหลงเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑและงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นดานการบริหารจัดการ ประเมิน 2 ดานประกอบดวย ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ  และระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงิน 
 

ประเด็นท่ี  4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน

ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความรวมมือของผูบริหารครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผูเรียนรวมท้ังการชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนจากผูปกครองชุมชนสถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ประเด็นท่ี  5  ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา_ 
 
มาตรฐานท่ี  3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคลชุมชนองคกรตางๆเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูมีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี  1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคลชุมชนองคกรตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรูการบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
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ประเด็นท่ี  2 ดานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัย 
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยโดย

ผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผูเรียนหรือรวมกับบุคคลชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 



สวนที่  3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2560-2579 วิ เคราะห  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และทบทวนการวิเคราะห
สภาพแวดลอม จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 

3.1 วิสัยทัศน(Vision) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ไวดังนี้ 
 “สถานศึกษาท่ีมุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม” 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุ ซ่ึงพันธกิจท่ีกําหนดไวดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี  

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 

 

3.3  กลยุทธ (Stategy) 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้ 
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตร

แนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี  
มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 

ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  
ให มีสมรรถนะและเปนผูประกอบการ
เกษตรมืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) 
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ 
ตลาดแรงงานและสังคม 
สนับสนุนการฝกอบรมของครู คณาจารย
และบุคลากร  เพ่ือยกระดับความเปนมือ
อาชีพ 
เสริมสรางความรู  ทักษะและประสบการณ
ของครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพร  ถายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม 
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
  5. 

 
 
 
6 
 
 

สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตอ
ชุมชน  สังคมและการเปนงานฟารม
ตนแบบ 
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

พัฒนาหองเรียนรู  หองปฏิบัติการ อาคาร
ปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตาม 
แนวพระราชดําริท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเฉพาะ
ทางวิชาชีพ  ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และ มีความทันสมัย 
จัดหาสื่ออุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในหอง 
การเรียนรู  หองปฏิบัติการ ศูนยเรียนรู 
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)
และสถานท่ีเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
วิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเปนเลิศ 
(Excellence Model College)   
 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 

5. 

พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ
ฝกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความตองการ
ของประชาชน   
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
อศ.กช.และทวิศึกษา 
ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษาและเทียบ
โอนความรูและประสบการณใหมีมรรถนะ 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการ
ของชุมชนและสังคม   
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรท่ี
หลากหลาย   
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 ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตร 

สูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
4 
 
 

5. 
6. 
 
 
 
 

7. 

เสริมสรางความเขมแข็งและขยาย
เครือขายความรวมมือกับ 
สถานประกอบการและ             
หนวยงานภายในและตางประเทศ 
พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและ 
ครูประจําวิชาใหมีมาตรฐานอาชีวศึกษา
เกษตรตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
กระจายอํานาจการบริการจัดการสู
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ  
การติดตาม  และประเมินผลการใชแผน
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
เรงรัดจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนการสอนและการเชื่อมโยง
เครือขายท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  
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3.4  พันธกิจ  กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ  ตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือ
กําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ดังตอไปนี้ 

 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคน
ดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ  ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 
กลยุทธท่ี  1  ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ใหมีสมรรถนะและเปนผูประกอบการเกษตร 
                มืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ 
                ตลาดแรงงานและสังคม 
 
เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีเปนเกษตรกร     
มืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer)  ท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการและสังคม  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 2.  จัดการศึกษาเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  และความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  โดยใชโครงการอาชีพเปนฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
อาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนผูประกอบการท่ีดี (Smart  Entrepreneur) 
 3.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  มีความเปนผูนําทางการเกษตรท่ีมีจิตอาสาในการบริการชุมชน  
และสังคม 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนเกษตรกรมืออาชีพ 
                   แนวใหม 
โครงการท่ี  2  โครงการสรางผูประกอบการเกษตรท่ีดี (Smart  Entrepreneur) 
โครงการท่ี  3  โครงการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรตนแบบ 
โครงการท่ี  4   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการท่ี  5   โครงการขยายและยกระดับคุณภาพทวิภาคี 
โครงการท่ี  6  โครงการฝกประสบการณในสถานประกอบการ 
โครงการท่ี  7  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
โครงการท่ี  8  โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน     
โครงการท่ี  9   โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและหลักสูตร    
ระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2.  รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรท่ีผานมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 3.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรท่ีเขาสูตลาดแรงงาน  ผูประกอบการอิสระ
และศึกษาตอในระดับสูง 
 4.  ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 5.  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2.00 ข้ึนไป 
 6.  รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากจํานวนผูเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 7.  รอยละของนักศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  2  สงเสริม ประสบการณวิชาชีพของครู คณาจารย และบุคลากร 

กลยุทธท่ี  2  สนับสนุนการฝกอบรมของครู คณาจารยและบุคลากร  เพ่ือยกระดับความเปนมืออาชีพ 

เปาประสงค 

 ครูและคณาจารย  ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณดานวิชาชีพเปนครูมืออาชีพท่ี 
ทันตอเทคโนโลยีใหมและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังภายในและตางประเทศ 
 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการเสริมสรางสมรรถนะและประสบการณวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมของครูและ 
คณาจารยในสถานประกอบการเพ่ือความเปนมืออาชีพ 
โครงการท่ี  2  โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูและคณาจารยท้ังในและตางประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  รอยละของครู คณาจารย และบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ  และประสบการณ  
ดานวิชาชีพ 
 2.  รอยละของครู คณาจารยและบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
สรางครูมืออาชีพ 
  
กลยุทธท่ี  3  เสริมสรางความรู  ทักษะและประสบการณของครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
 
เปาประสงค 
 ครู  คณาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา  และงานฟารมตนแบบ 
 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  เพ่ือประสิทธิภาพในการ 
สนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟารมตนแบบ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  รอยละของครู คณาจารย  และบุคลากร  ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 2.  รอยละของครู คณาจารย  และบุคลากร  ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานฟารมตนแบบ 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริม สนับสนุน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เทคโนโลยี และ 
การถายทอดองคความรู     เทคโนโลยีการเกษตร ผูเรียน ครูคณาจารย 
 

กลยุทธท่ี  4  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพร  ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม 
 

เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหมีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย  โครงงานวิทยาศาสตร  และโครงการอาชีพท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2.  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย  โครงงานวิทยาศาสตร  และโครงการ
อาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ไดรับการสงเสริมในการเผยแพรและการจัดการความรูในทุกระดับ 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการ 
                  อาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
โครงการท่ี  2  โครงการประกวดและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน 
                  นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 2.  รอยละของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร และ
โครงการอาชีพของผูเรียนท่ีไดรับการเผยแพร หรือไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชน 
 
กลยุทธท่ี  5  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตอชุมชน  
สังคมและการเปนงานฟารมตนแบบ 
 
เปาประสงค 
 1.  รอยละของครูและคณาจารยท่ีมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตรและ
ประมง  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 2.  รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูและคณาจารยท่ีไดรับการเผยแพร
หรือท่ีไดรับรางวัล หรือการนําไปใชประโยชน 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตรและ 
ประมงการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และงานฟารมตนแบบของครูและคณาจารย 
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โครงการท่ี  2  โครงการประกวดและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของครูและ 
                   บุคลากร 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  รอยละของครูและคณาจารยท่ีมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตรและ
ประมง  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 2.  จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของผูบริหาร ครู บุคลากรท่ี
ไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 
กลยุทธท่ี  6  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
                ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

เปาประสงค 
 รายวิชาหรือกลุมวิชามีการพัฒนาตามความตองการของผูเรียน ชุมชน  สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
 

แผนงานโครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน   
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  จํานวนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดรับการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน  
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 
พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 
 

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาหองเรียนรู  หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนว 
พระราชดําริท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเฉพาะทางวิชาชีพ  ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความทันสมัย 
 

เปาประสงค 
 1.  วิทยาลัยมีหองเรียนรู หองปฏิบัติการ  อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตร 
ตามแนวพระราชดําริท่ีไดรับการพัฒนาท่ีทันสมัยและไดมาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ 
 2.  วัสดุครุภัณฑประจําหองเรียนรู หองปฏิบัติการ  ทางวิชาชีพท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการพัฒนาหองเรียนรู   หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการแหลงเรียนรูตามแนว 
พระราชดําริ 
โครงการท่ี  2  โครงการจัดหาสื่อ-อุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในหองเรียนรู  หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ  
                  แหลงเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรประยุกตไดมาตรฐาน
และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 
 2.  จํานวนวัสดุ ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรประยุกตได
มาตรฐานและเพียงพอ 
 3.  มีศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริท่ีมีโครงสรางครบถวนตามแนวพระราชดําริ  ใช
เปนแหลงเรียนรูและฝกอาชีพของเกษตรกรได 
 
กลยุทธท่ี  2  จัดหาส่ืออุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในหองการเรียนรู  หองปฏิบัติการ ศูนยเรียนรู 
                 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
เปาประสงค 
 1.   วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาท่ีมีสื่อวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย สอดคลองกับหองการเรียนรู 
หองปฏิบัติการและศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
 2.  วิทยาลัยฯ ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา 
 3.  วิทยาลัยฯ  โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดําเนินการไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยสอดคลองกับหองเรียนรู หองปฏิบัติการ 
โครงการท่ี  2  จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยสอดคลองกับศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1. รอยละของหองเรียนรู หองปฏิบัติการท่ีวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย 
 2.  วิทยาลัยฯ ผานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟารมตนแบบ 
 

กลยุทธท่ี  3  สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)และสถานท่ีเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง 
                วิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเปนเลิศ (Excellence Model College)   
 

เปาประสงค 
 วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาท่ีเปนเลิศทางวิชาชีพ (Excellence Model College)  โดยมีงาน
ฟารมตนแบบ (Smart Farming)  ทางวิชาชีพท่ีตรงกับความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยความรวมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟารมโดยคํานึงถึงการใชพลังงานทดแทน  
เปนงานฟารมตนแบบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนและประชาชน 
 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการพัฒนางานฟารมตนแบบรวมกับสถานประกอบการเพ่ือยกระดับสถานศึกษา 
                  สูความเปนเลิศ 
โครงการท่ี  2  โครงการยกระดับมาตรฐาน สถานท่ีเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  จํานวนสาขาวิชาท่ีมีงานฟารมตนแบบทางวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานและคํานึงถึงการใชพลังงาน
ทดแทน 
 
พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้น   

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

เปาประสงค 
 1.  จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
 2.  จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 จํานวนอาชีพท่ีฝกอบรมในสถานศึกษา 
 
กลยุทธท่ี  2  จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและฝกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความตองการของ 
                ประชาชน   
 

เปาประสงค 
 จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
โครงการท่ี  2  โครงการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 
โครงการท่ี  3  โครงการบริการวิชาชีพ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผูดอยโอกาส   
                    การเทียบโอนความรูประสบการณ และหลักสูตรระยะส้ันทางการเกษตร 
 

กลยุทธท่ี  3  สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา 
 

เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)และผูดอยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีเปนเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม (Smart  Farmer) ท่ีตรงกับความตองการชุมชนและสังคม  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
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 2.  เพ่ิมผูเรียนโครงการ อศ.กช.  
 3.  ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการยกระดับและมาตรฐานทักษะวิชาชีพของผูเรียน อศ.กช.และทวิศึกษา 
โครงการท่ี  2  โครงการความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการขยายโอกาสทางการศึกษา 
                  วิชาชีพเกษตร 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1.  จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) และผูดอยโอกาสท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2.  รอยละของผูเรยีนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) ท่ีผานมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 3.   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)  เขาสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 4.  รอยละของผูเรียนทวิศึกษาท่ีผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 
กลยุทธท่ี  4  ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรูและประสบการณใหมีสมรรถนะ มี 
                คุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของชุมชนและสังคม   
เปาประสงค 
 ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษา  และเทียบโอนความรู ประสบการณใหมีสมรรถนะ มี 
                   คุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของชุมชนและสังคม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 รอยละของผูเรียนทวิศึกษาท่ีผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตาม
ความตองการของชุมชนและสังคม   
 
กลยุทธท่ี  5    พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันทางการเกษตรท่ีหลากหลาย   
เปาประสงค 
 ผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้นใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
และสังคม 
โครงการท่ี  2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม 
โครงการท่ี  3  โครงการพัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
โครงการท่ี  4  ยกระดับคุณภาพของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน 
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พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษาเกษตร 
                     รวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 

กลยุทธท่ี 1  เสริมสรางความเขมแข็งและขยายเครือขายความรวมมือ กับสถานประกอบการและ  
               หนวยงานภายในและตางประเทศ 
เปาประสงค 

1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร รวมกับ
สถานประกอบการและหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศท่ีเขมแข็ง 

 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการ ขยายเครือขายเพ่ือทําขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการ และ 
หนวยงานภายในและตางประเทศ 
โครงการท่ี  2  โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนวยงานท่ีใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
โครงการท่ี  3  โครงการฝกประสบการณในสถานประกอบการ/ฟารมเกษตรในตางประเทศ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. จํานวนสถานประกอบการและหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ ท่ีทําความตกลงความ
รวมมือในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร 

 
 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและครูประจําวิชาใหมีมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร 
เปาประสงค 

1. สรางครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานท่ีมีความรวมมือกับสถานศึกษา 
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศท่ีมีความรวมมือกับ

สถานศึกษา 
3. จัดทําแผนการฝกและการประเมินผลการฝกประสบการณตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร 

 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1  โครงการอบรมพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานท่ีใหความรวมมือกับ    
                  สถานศึกษา 
โครงการท่ี  2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการฝกประสบการณและการประเมินผลใน 
                  สถานประกอบการงานฟารม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. จํานวนครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานท่ีมีประสบการณ 
2. รอยละของแผนการฝกประสบการณ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  

กลยุทธท่ี  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจการบริการจัดการสูสถานศึกษา 
      ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เปาประสงค 
1.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ี

เปนระบบ  มีความคลองตัว  และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

2.  ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานดวยผลงานเชิง
ประจักษ โดยจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน  เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ในการทํางานและระบบการประเมินท่ีเปดเผย  โปรงใส  และเปนธรรม  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

3.  เชิดชูเกียรติผูบริหาร  ครู  คณาจารยและบุคลากรเพ่ือสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1โครงการพัฒนาสํานักงานและระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โครงการท่ี  2  โครงการจัดทําเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางาน 
โครงการท่ี  3  โครงการเชิดชูเกียรติ ผูบริหารครู คณาจารยและบุคลากร 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.  มีระบบการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ  หนวยงานและผู ท่ี

เก่ียวของท่ีมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
2.  รอยละของผูบริหารครู คณาจารยและบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีผานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางาน 
3.  รอยละของผูบริหาร  ครู คณาจารยและบุคลากร  ท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 

กลยุทธท่ี  4 พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ  การติดตาม  และประเมินผลการใชแผน 
  งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 

1.  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และศักยภาพของสถานศึกษาโดยความรวมมือกับประชาคมสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

2.  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนการใชเงินงบประมาณ  มีการจัดระบบการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  ดําเนินการจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป  ตามเปาหมายการพัฒนาและ
สอดคลองกับความจําเปนและสภาพปญหาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1   โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
โครงการท่ี  2  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  
โครงการท่ี  3  โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําคําขอจัดตั้งแผนงบประมาณรายจายของ 
สถานศึกษา                  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   

1.  มีแผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนการใชเงินงบประมาณ 
2.  มีการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ  เพ่ือการติดตามและการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
3.  จัดทําขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป  เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาและสอดคลอง

กับความจําเปนและสภาพปญหา 
 
กลยุทธท่ี  5 เรงรัดจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
เปาประสงค 

1. จัดทํากรอบอัตรากําลังคน ท่ีเหมาะสมกับภารกิจและเปาหมายในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1   โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

มีกรอบอัตรากําลัง ท่ีตรงกับเปาหมายและภารกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ท่ีทันสมัยและมี 
ประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธท่ี  6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอนและการเช่ือมโยงเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เปาประสงค 

1. ครู คณาจารย บุคลากรและผูเรียนของสถานศึกษา  เขาถึงและสามารถใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3.  พัฒนาหองปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรใหกับผูเรียนอยาง

เพียงพอ  ท่ัวถึง  เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาครู คณาจารยและ  บุคลากรใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการท่ี  2  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
โครงการท่ี  3  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร  เพ่ือการ
เรียนรูของผูเรียนท่ีทันสมัย 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  จํานวนครู คณาจารย  และบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีสามารถใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.  งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
3.  หองปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนา 

 
กลยุทธท่ี  7 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
เปาประสงค 

1.  พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย
เชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอก  ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.  พัฒนาระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาใหมีขอมูลสารสนเทศครบถวน เปนปจจุบันและ
สะดวกตอการใชงาน   
แผนงาน  โครงการ 
โครงการท่ี  1    โครงการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศท่ีมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือขาย 
เชื่อมโยงท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
โครงการท่ี  2  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  ศูนยขอมูลสารสนเทศมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.  มีระบบฐานขอมูลท่ีครบถวน เปนปจจุบันและเขาถึงไดสะดวก 
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3.4  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

เป้าประสงค์  :  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer)  ที่ตรงกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการและสังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและ
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
เกษตร  ให้มีสมรรถนะ
และเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรมืออาชีพแนวใหม่ 
(Smart Farmer) ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 

ร้อยละผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีและหลักสูตร 
ระยะสั้นที่เพ่ิมขึ้น 

5 5 5 5 5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความ 
เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ 
-โครงการยกระดับมาตรฐาน
ก าลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
ระดับปฏิบัติการ 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- สถานศึกษาคุณธรรม 
- กิจกรรมอกท. 
- พัฒนาหลักสูตร 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนและ
หัวหน้าแผนกวิชา 
ทุกแผนกวิชา 
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
 

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงมีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.51-5.00 

80 80 80 80 80 -ศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
-ศึกษาความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการและสังคมที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
 

ฝ่ายพัฒนาฯ 
งานแนะแนว 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคณุธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

เป้าประสงค์  : จัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  และความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ   
                  โดยใช้โครงการอาชีพเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่ดี (Smart  Entrepreneur) 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร   
ให้มีสมรรถนะและเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 
มืออาชีพแนวใหม่ (Smart 
Farmer) ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร 
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
ผู้ประกอบการอิสระและ
ศึกษาต่อในระดับสูง 
 

80 80 80 80 80 โครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตร
ที่ดี (Smart  Entrepreneur) 
- ลดปัญหาการออกกลางคัน 
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- หารายได้ระหว่างเรียน 
- ระบบดูแลผู้เรียน 
- เยี่ยมบ้าน 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- มก.อช 

ฝ่ายวิชาการ/งาน
พัฒนาหลักสูตร 
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนฯ / 
งานครูที่ปรึกษา  
ฝ่ายแผนงานฯ 
/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือการศึกษา 
งานความร่วมมือ 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

เป้าประสงค์ :  ผู้เรียนอาชีวศกึษาเกษตรมีความเป็นผู้น าทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน  และสังคม 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ให้
มีสมรรถนะและเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 
มืออาชีพแนวใหม่ (Smart 
Farmer) ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 

ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษา
เกษตรที่ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
อาชีวศึกษา 
 

70 70 70 70 70 โครงการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตรต้นแบบ 
-จัดการเรียนการสอน 
- ฝึกงานในสถานประกอบการ 
- อกท. 
- ยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ฝ่ายพัฒนาฯ 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร 

เป้าประสงค์  :  ครูและคณาจารย์  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่ทันต่อเทคโนโลยีใหม่และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและ 
ต่างประเทศเพ่ือสร้างครูมืออาชีพ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุนการ
ฝึกอบรมของครู คณาจารย์
และบุคลากร  เพื่อยกระดับ
ความเป็นมืออาชีพ 
 

ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ  และประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ  

60 65 70 75 80 -โครงการพัฒนาทักษะ 
ของครูและคณาจารย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
-เร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร 

ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ  และทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  เพื่อ
สร้างครูมืออาชีพ 

50 55 60 65 70 -โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของครูและคณาจารย์
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร 

เป้าประสงค์  :  ครู  คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และงานฟาร์มต้นแบบ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  3 เสริมสร้างความรู้  
ทักษะและประสบการณ์ของ
ครูและบุคลากรสู่ความเป็น 
มืออาชีพ 
 

 ร้อยละของครู คณาจารย์  
และบุคลากร  ได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาและ
งานฟาร์มต้นแบบ 
 

60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร  เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการสนับสนุน 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา และ
งานฟาร์มต้นแบบ 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์ 

เป้าประสงค์ที ่1  :  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  โครงงานวิทยาศาสตร์  และ                   
                       โครงการอาชีพที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริม  
สนับสนุนการเผยแพร่  
ถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
 

จ านวนผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ 
 

3 3 3 3 3 โครงการส่งเสริมการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ งานวิจัย
โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการ                 
อาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
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พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์ 

เป้าประสงค์ที่  2 :  ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  โครงงานวิทยาศาสตร์  และโครงการอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ได้รับการส่งเสริมใน 
                       การเผยแพร่และการจัดการความรู้ในทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริม  
สนับสนุนการเผยแพร่  
ถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
 

ร้อยละของผลงานการวิจัย  
สิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงการอาชีพของผู้เรียนที่
ได้รับการเผยแพร่ หรือได้รับ
รางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

100 100 100 100 100 โครงการประกวดและเผยแพร่
ผลงานวิจัย  นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 
อาชีวศึกษาเกษตร 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์ 
 

เป้าประสงค์  :  1.  ร้อยละของครูและคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเกษตรและประมง  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                    2.  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูและคณาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือที่ได้รับรางวัล หรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตอบสนองต่อชุมชน สังคม  
และการเป็นงานฟาร์ม
ต้นแบบ 
 

ร้อยละของครูและคณาจารย์
ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านวิชาชีพเกษตร
และประมง  และการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

100 100 100 100 100 โครงการส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
วิชาชีพเกษตรและ ประมง 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และ
งานฟาร์มต้นแบบของครูและ
คณาจารย์ 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
หัวหน้าแผนกวิชา 

 จ านวนผลงานนวั ตก ร รม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิ จั ย ของผู้ บ ริ หาร  ครู 
บุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
 
 

1 1 1 1 1 โครงการประกวดและเผยแพร่
ผลงานวิจัย  นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากร 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
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พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์   : ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer)  ที่ตรงกับความต้องการ 
                  ของสถานประกอบการและสังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี 
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
2.00 ขึ้นไป 
 
2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลจากจ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

60 
 
 
 

50 
 
 

100 

65 
 
 
 

55 
 
 

100 

70 
 
 
 

60 
 
 

100 
 

75 
 
 
 

60 
 
 

100 
 

75 
 
 
 

60 
 
 

100 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการขยายและยกระดับคุณภาพ
ทวิภาค ี
โครงการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
โครงการยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน     
โครงการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ 

งานพัฒนาหลักสูตร 
ฝ่ายวิชาการ 
งานวัดผล 
งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
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พันธกิจที่  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยมีห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ที่ได้รับการพัฒนาที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
ทุกแผนกวิชาชีพ 
               

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา 
ห้องเรียนรู ้ ห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม 
แนวพระราชด าริที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพ  
ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และมีความทันสมัย 
 

จ านวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและอาคาร
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
 

2 2 2 2 2 โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้   
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานอาคารสถานที่ 
ฝ่ายวิชาการ 
/งานสื่อฯ 
หัวหน้าแผนกวิชา  
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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พันธกิจที่  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์  :  วัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  ทางวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้ที่ทนัสมัยและได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  2 จัดหาสื่ออุปกรณ์
ที่ทันสมัยมาใช้ในห้องการ
เรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ 

จ านวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มวีัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
และอาคารปฏิบัติการได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

2 2 2 2 2 - โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑท์ี่สอดคล้องกับห้องเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการ 
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
สอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ 
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่
สอดคล้องที่สอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
งานพัสดุ 
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวางแผน
และงบประมาณ 
ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
ศูนย์เรียนรู้ 

 มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยตามแนว
พระราชด าริ  ใช้เป็นแหล่ง
เ รี ย น รู้ แ ล ะฝึ ก อ าชี พขอ ง
เกษตรกรได้ 

1 1 - - - โครงการจัดหาสื่อ-อุปกรณ์ท่ีทันสมัย
มาใช้ในศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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พันธกิจที่  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต้นแบบ 
 

เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยฯเปน็สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศทางวิชาชีพ (Excellence Model College)  โดยมีงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming)  ทางวิชาชีพที่ตรงกับ 
                    ความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาและชุมชน  โดยความร่วมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟาร์มโดยค านึงถึงการใช้พลังงานทดแทน   
                    เป็นงานฟาร์มต้นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชน 
        :  วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา 
       :  วิทยาลัยฯ  โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนด าเนินการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานฟาร์ม
ต้นแบบ (Smart Farming)
และสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Model 
College)   

จ านวนสาขาวิชาที่มีงานฟาร์ม
ต้นแบบทางวิชาชีพที่มี
มาตรฐานและค านึงถึงการใช้
พลังงานทดแทน 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานฟาร์มต้นแบบ
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือ
ยกระดับสถานศึกษาสู่ความเปน็เลิศ
ทางวิชาชีพ 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานฟาร์มและ
โรงงาน 
ฝ่ายวิชาการ/ 
แผนกวิชาฯ 
 

 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

100 100 100 100 100 - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการยกระดับทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพ 

แผนกวิชา /งานวัดผล/
ฝ่ายวิชาการ 
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พันธกิจที่   3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น   
 

เป้าประสงค์  :  พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 
 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 

จ านวนอาชีพที่ฝึกอบรม 
ในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ
บูรณาการเพ่ือสร้างอาชีพ  สร้าง
รายได้ 

ฝ่ายแผนงาน/ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพ่ือการศึกษา 
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พันธกิจที่   3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น   
 

เป้าประสงค์:  จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  2  จัดอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นตาม
ความต้องการของประชาชน   
 

จ านวนหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 

2 4 6 8 10 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น 
โครงการบริการวิชาชีพ 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/ 
งานโครงการพิเศษฯ 
งานทะเบียน 

จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
เกษตรระยะสั้น 

120 120 120 120 120 โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/ 
งานโครงการพิเศษฯ 
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พันธกิจที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส  การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์  
 

เป้าประสงค์ที่  :  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)และผู้ด้อยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ 
                     (Smart  Farmer) ที่ตรงกับความต้องการชุมชนและสังคม  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
        :  ผู้เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       :  เพ่ิมผู้เรียนโครงการ อศ.กช.  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  3  สนับสนุนการ
จัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
อศ.กช.และทวิศึกษา 
 

จ านวนของผู้เรียนอาชีวศึกษา
เกษตร (อศ.กช.) และ 
ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 
ที่เพ่ิมขึ้น 
 

60 70 80 90 100 โครงการยกระดับและ
มาตรฐานทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรียน อศ.กช.และทวิศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ/ 
โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชนบทและโครงการจัดการ
เรียนการสอนทวิศึกษา 

 ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษา
เกษตร (อศ.กช.) ทวิศึกษาที่
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
อาชีวศึกษา 

100 100 100 100 100 โครงการยกระดับและ
มาตรฐานทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรียน อศ.กช.และทวิศึกษา 
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พันธกิจที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส  การเทียบโอน ความรู้ประสบการณ์ทางการเกษตร 
 

เป้าประสงค์  :  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)และผู้ด้อยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่  
                   (Smart  Farmer) ที่ตรงกับความต้องการชุมชนและสังคม  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
       :  ผู้เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       :  เพ่ิมผู้เรียนโครงการ อศ.กช.  
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  4  ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนทวิศึกษาและเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ให้มี
สมรรถนะ มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม   

ร้อยละของผู้เรียน อศ.กช.  
ทวิศึกษา  และเทียบโอน
ความรู้ ประสบการณ์ให้มี
สมรรถนะ มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 
 

60 70 80 90 100 โครงการผลิตและพัฒนาผู้เรียน 
อศ.กช. ทวิศึกษา  และเทียบโอน
ความรู้ ประสบการณ์ให้มีสมรรถนะ 
มีคุณภาพ และมาตรฐานตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
 

ฝ่ายวิชาการ/ 
โครงการอาชีวศึกษา
เพ่ือพัฒนาชนบทและ
โครงการจัดการเรียน
การสอนทวิศึกษา 
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พันธกิจที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น   

เป้าประสงค์  :   ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นทางการเกษตรที่
หลากหลาย   

ร้อยละของผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่เพ่ิมขึ้น 

10 10 10 10 10 โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพเกษตรระยะสั้นให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/ 
งานโครงการพิเศษฯ 

 ร้อยละของการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น 

60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
พัฒนา 

60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ 
งานบุคลากร 

 ร้อยละผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะ
อาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

100 100 100 100 100 โครงการยกระดับคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
เกษตรระยะสั้น 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/ 
งานโครงการพิเศษฯ 
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

 
 
 



42 
 

พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งในและ 
                               ต่างประเทศ 
เป้าประสงค์   :  สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
                     ที่เข้มแข็ง 

            :  เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ กับ
สถานประกอบการและ
หน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ 
 

จ านวนสถานประกอบการ
และหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ที่ท าความตกลง
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอาชีวเกษตร 
 

18 19 20 20 20 - โครงการ ขยายเครือข่ายเพ่ือท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และหน่วยงาน 
ภายในและต่างประเทศ 
- โครงการเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
- โครงการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ/ฟาร์มเกษตรใน
ต่างประเทศ 
 

 

ฝ่ายแผนงาน/ 
งานความร่วมมือ/    
ทวิภาค ี
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พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งในและ 
                                ต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์  :  สร้างครูฝึกในสถานประกอบการและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสถานศึกษา 
            :  จัดท าแผนการฝึกและการประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูฝึก 
ในสถานประกอบการและครู
ประจ าวิชาให้มีมาตรฐาน
อาชีวศึกษาเกษตร 

จ านวนครูฝึกในสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน 
ที่มีประสบการณ์ 

 

2 2 2 2 2 โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
 

 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานทวิภาคี 

 ร้อยละของแผนการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 
 

100 100 100 100 100 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการฝึกประสบการณ์และ
การประเมินผลในสถานประกอบการ
งานฟาร์ม 
 
 

ฝ่ายวิชาการ/ 
งานทวิภาคี 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์  :  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ  มีความคล่องตัว  และเกิดประสิทธิภาพใน 
                    การบริหารจัดการ  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                 :  ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยผลงานเชิงประจักษ์ โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเกณฑ์การ  
                   ประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการท างานและระบบการประเมินที่เปิดเผย  โปร่งใส  และเป็นธรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

      :  เชิดชูเกียรติผู้บริหาร  ครูคณาจารย์และบุคลากรเพ่ือสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการ
กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการสู่สถานศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ระดับคุณภาพการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ 
งานบุคลากร 
 

ร้อยละของผู้บริหารครู 
คณาจารย์และบุคลากรของ
สถานศึกษา ที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

100 100 100 100 100 โครงการจัดท าเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ 
งานบุคลากร 
 

ร้อยละของผู้บริหาร  ครู 
คณาจารย์และบุคลากร 
ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

30 35 40 45 50 โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารครู 
คณาจารย์และบุคลากร 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ 
งานบุคลากร 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 
เป้าประสงค์  :  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษา  และ 
                   ศักยภาพของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับประชาคมสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

      :  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนการใช้เงินงบประมาณ  มีการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
      :  ด าเนินการจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามเป้าหมายการพัฒนาและสอดคล้องกับความจ าเป็นและสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและ 
         มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบ
การจัดท าแผนงบประมาณ  
การติดตาม  และ
ประเมินผลการใช้แผน
งบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีแผนพัฒนาสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
และแผนการใช้เงินงบประมาณ 

3 3 3 3 3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวางแผน
และงบประมาณ 

ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการที่มีการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  เพื่อการติดตามและ
การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

80 85 90 95 100 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/ 
งานวางแผนและ
งบประมาณ 

ร้อยละของค าขอจัดต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
และสอดคล้องกับความจ าเป็น
และสภาพปัญหา 

80 85 90 95 100 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดท าค าขอจัดตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/ 
งานวางแผนและ
งบประมาณ 
งานวิจัยฯ 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์  :  จัดท ากรอบอัตราก าลังคน ที่เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมายในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  5  เร่งรัดจัดท า
กรอบอัตราก าลัง 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณวุฒิที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

 

80 85 90 95 100 โครงการจัดท ากรอบอัตราก าลังของ
สถานศึกษา 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ 
งานบุคลากรและแผนก
วิชา 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  :  คร ูคณาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษา  เข้าถึงและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
                   อย่างมีประสิทธิภาพ 
                :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                :  พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  ทั่วถึง  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
                  ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ร้อยละของคร ูคณาจารย์  และ
บุคลากรของสถานศึกษา ที่
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60 70 80 90 100 โครงการพัฒนาครู คณาจารย์และ  
บุคลากรให้สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายวิชาการ/ 
ศูนย์วิทยบริการ 
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/ 
งานศูนย์ข้อมูล 

ร้อยละของงบประมาณในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน จาก
ปีที่ผ่านมา 
 

1 1 1 1 1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน 

2 2 2 2 2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
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พันธกิจที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
     :  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้งาน   

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่าย/งาน 2560 2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  7 พัฒนาศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ระดับความพึงพอใจการใช้
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทีมี่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่ายเชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-3.50 
 

80 80 80 80 80 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศที่มีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายแผนงาน/ 
งานศูนย์ข้อมูล 

มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้
สะดวก 

60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ของสถานศึกษา    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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ขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ปงบประมาณ พ.ศ.2560-
2564  จัดทําโดยใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป   
     ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป 
โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  
   1.1 วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ใน
การท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทยสังคมมี
ความม่ันคง เสมอภาค และเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
    1.2  เปาหมาย 
         1.2.1  ความม่ันคง 
                  1)  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก ประเทศ    
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง   
 2)  ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ท่ี
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 3)  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน  
 4) ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  มีท่ีอยู
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 5)  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
      1.2.2  ความม่ังค่ัง    
 1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน   
      2)  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายใน และภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง   
              3)  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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   1.2.3 ความยั่งยืน 
  1)  การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน    ให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน   
  2)  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบ  ของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน 
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม    
  3)  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
        1.3  วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท     
  2.  เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม 
  3.  เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ  
  4.  เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 
 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความม่ันคง 
   ยุทธศาสตรท่ี 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   ยุทธศาสตรท่ี  2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตรท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3.1  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม 
และท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตรท่ี 3.3  การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตรท่ี 4.1 การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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   ยุทธศาสตรท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 
   ยุทธศาสตรท่ี 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตรท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปน
สากล 
 
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  12 (2560-2564) 
 โดยนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับท่ี 9-11  เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได
อยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน  ยุทธศาสตรของแผน เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน  และ “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา”สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 
ป ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญ คือ  
   1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ี
จําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม
คุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท  
   2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย 
พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรคมีทัศนคติท่ีดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟูใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
   3. ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป”มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา“ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
   4. ยึด“เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 
ปมาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ
เปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
   5.ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 
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   6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  
 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ี
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
   3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุ
ภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
 
3.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ในหมวด 1 บทท่ัวไปวาดวยความมุงหมายและหลักการ
ในการศึกษามาตรา 6 ระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
จิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุขมาตรา 7 ระบุวาในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริม- สิทธิหนาท่ี
เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา
ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเองมีความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องมาตรา 8 ระบุวาการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 
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1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
มาตรา 9 การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 
1. มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
2. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 

ประเภทการศึกษา 
4. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและการ 

พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา 
6. การมีสวนรวมของบุคคลครอบครัวชุมชนองคการชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชนองคกรเอกชนองคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท้ังนี้ตองอาศัยการ
ดําเนินงานในหมวด 2– 9 ท่ีวาดวยสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาระบบการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือการการศึกษา 
 
4.  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ข้ึน เพ่ือวาง
กรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวยหลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึงInclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม 
(All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํา
ยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
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    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 

เปาหมาย กําหนดไว  2 ดาน คือ 
1. เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21(3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 
3Rs ไดแกการอานออก (Reading) การเขียนได(Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 8Cs  

ไดแกทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตาง
วัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือการทางานเปน
ทีมและภาวะผูนา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและ
การรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion)  

2.  เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
53 ตัวชี้วัดประกอบดวยเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญเชนประชากรกลุมอายุ6 - 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3 แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาพ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ป )ตอนตนหรือเทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรีโดยไม
เก็บคาใชจายผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคนและ
ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเปนตน 

2. ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษา 15 ปเปนตน 
 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนรวมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน
อาย ุ15 ปสูงข้ึนเปนตน 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนรอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานรวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเปน
ตน 
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5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญเชนอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน
การศึกษาดีข้ึนสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาและจํานวนสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึนเปนตน 
   ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรประกอบ 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     
5.  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579  
 กําหนดวิสัยทัศนท่ีเปนความคาดหวังตามเจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา  ไวดังนี้  
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศ” 
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2560-2579 
 1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 
  1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา 
  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานโดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษา
ใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจท่ีสําคัญไดแก 
1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในระดับฝมือ(ปวช.) 

ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลย ี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) 
1.2.2 การฝกอบรมวิชาชีพเปนการเพ่ิมพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพ 
1.3 คานิยมอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมท่ีเปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงท่ีสําคัญ 

4 ประการไดแก 
1.3.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึงความประพฤติดีงามเพ่ือประโยชนแกตนเองและสังคมซ่ึงมี 

พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาเปนคานิยมทางวัฒนธรรมประเพณีหลักกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 



57 
 

1.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึงผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ 

1.3.3 ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึงความสามารถและทักษะในการจัดการและ 
การพัฒนางานรวมท้ังการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

1.3.4 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึงความรูทักษะและความสามารถใน 
ดานวิชาชีพรวมท้ังการประยุกตใชความรูทักษะในดานวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 

2. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 “ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณธรรมคุณภาพสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ” 

3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
การจัดการอาชีวศึกษามีพันธกิจท่ีสําคัญดังนี้ 

 3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 
 3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความ
รวมมือจากทุกภาคสวน 

3.4 พัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเทคโนโลยีและสรางองคความรูเพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ 

3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
4. วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 

 4.1 เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรมคุณภาพและความเปนมืออาชีพ 
 4.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย 
 4.3 เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 4.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเทคโนโลยีและองคความรูอาชีวศึกษา 
 4.5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5.  เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอยางนอย 3 ดาน 
5.1 ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงคไดแกคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพฤติกรรมลักษณะนิสัย

และทักษะทางปญญา 
5.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปไดแกการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ

พัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติการการทํางานรวมกับผูอ่ืนการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการ
ประยุกตใชตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 
 5.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพไดแกความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถในการใชทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริงและความสามารถในการประยุกตสูอาชีพ 
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6. ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา 
6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
6.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 
6.3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการใน 

การพัฒนาประเทศ 
6.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 
6.5การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษาไดแก๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ๒) การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ๓) การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา๕) การจัดการ
อาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะของผูสําเร็จอาชีวศึกษาในดานคุณภาพไดแกดานคุณลักษณท่ี
พึงประสงคดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปดานสมรรถนะวิชาชีพและคานิยมอาชีวศึกษาไดแก
คุณธรรมคุณภาพความรวมมือและความเปนมืออาชีพ 

 
6.  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 ขอ 3 ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  
 

7.  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พรอมจัดสงรายงาน
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา 
 
8.  มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
ประกอบดวย  3 มาตรฐาน  10 ประเด็นการประเมิน   
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

จุดแข็ง 
 1.  สภาพพ้ืนท่ี ของวิทยาลัยมีศักยภาพท้ังดานขนาดของพ้ืนท่ีและท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินการดานการเกษตรและประมง  และมีเพียงพอตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร   
 2.  บุคลากรมีความรู ความสามารถประสบการณและมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาชีพ 
 3.  มีระบบการดูแลผูเรียนตามโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต 
 4.  เปนสถานศึกษาเฉพาะทางดานการเกษตรเพียงแหงเดียวในจังหวัดพัทลุง 
 5.  มีระบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเกษตรอยางตอเนื่องท่ัวถึง  
สามารถจัดการศึกษาใหกับผูเรียนหลายกลุมไดแก ระบบปกติทวิภาคีอศ.กช. ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
ผูดอยโอกาส 
 6.  มีสภาพแวดลอมสวยงามนาอยู 
 7.  เนนจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง 
 8.  มีความรวมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 
 9. วิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดานการเกษตร 
รองรับความตองการพัฒนาของประชาชน 

 

จุดออน 
1. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 
2. การบริหารจัดการศึกษาไมไดนําหลักธรรมาภิบาล  และการมีสวนรวมมาใชในการดําเนินงาน

สถานศึกษาอยางเปนระบบ 
3.  ครุภัณฑการศึกษาขาดการดูแลรักษาทําใหเสื่อมสภาพ  ไมเพียงพอ และไมทันสมัย 
4. หองเรียนรู หองปฏิบัติงาน และอาคารปฏิบัติการสวนใหญมีสภาพเสื่อมโทรม 
5. ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาการคอนขางต่ํา 
6.  ผูเรียนขาดเปาหมายและความมุงม่ันในการศึกษา และมีปญหาครอบครัว 
7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดนอยลง 
8. งานฟารมไมไดมาตรฐานในการเปนตนแบบ 
9.  ครูมีภาระงานธุรการนอกเหนืองานสอนมาก 

 

โอกาส 
1.  มีสถานประกอบการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความรวมมือในการจัดการศึกษา

อาชีวเกษตร กับวิทยาลัยอยางเข็มแข็ง 
2.  มีสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยอยางเขมแข็ง 
3. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนและ มีความสอดคลองกับ

อาชีวศึกษาเกษตร 
4.  ประชาชนในจังหวัดพัทลุงและใกลเคียงสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตร 
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อุปสรรค 

1.   คานิยมของผูปกครองท่ีสนับสนุน ในการเขาศึกษาตอในอาชีวเกษตรลดลง 
2.   เยาวชนไมนิยมเขาศึกษาดานอาชีวเกษตร 
3.  ความตองการกําลังคนของสถานประกอบการและหนวยงานรัฐดานการเกษตรมีนอย 
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