แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
แผนพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 จั ดทํ า ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ขอ 3 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให
เป นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดั บและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ
เปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เกิดจากการมีสวนรวมของครู
อาจารยนักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพั ทลุง และตลอดจน
ผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดรวมมือรวมใจจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเริ่มใชตั้งแตปงบประมาณพ.ศ.
2560 เปนตนไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ตุลาคม 2561

ข

คําชี้แจง
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ประกอบดวย
1)ข อมู ลป จจุบั นของสถานศึ กษา 2) มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา และ3) ทิ ศทางและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนกรอบแนวคิดทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อให
บุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช าทุ ก ระดั บ ชั้ น ทุ ก หลั ก สู ต รใช เป น แนวทางในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปสถานศึกษาตอไปในจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจัดทําภายใตการศึกษา
วิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542
4. แผนการศึกษาแหงชาติ
5. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579
โดยวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สภาพการณของสถานศึกษา และผลการประเมิน
คุณ ภาพเพื่ อจั ดระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ กษานํ ามากําหนดทิ ศทางและแนวทางการพั ฒ นาการจัดการศึกษา
นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา และมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตอไป

ค

สารบัญ
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
สวนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
ก) ขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา
ข) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
ค) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1844 /2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ง) คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ที่ 136/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2561 - 2562
จ) คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ที่ 301/2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํา (ราง) ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

หนา
ก
ข
ค
1
7
10
50
59
61
63
64

สวนที่ 1
ขอมูลปจจุบนั ของสถานศึกษา
1.1

แผนภูมกิ ารบริหารสถานศึกษา
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1.2 ขอมูลดานบุคลากร ( ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561)
ตําแหน่ง
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ครู
ขาราชการ
พลเรือน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม
ปณิธาน

รวม
2
26
4
3
21
56

ขอมูลบุคลากรของวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
2
9
17
2
1
-

13

5
23

ปวส.
1

ต่ํากวา ปวส.
-

2
1
4

1
15
16

ความมุงมั่นตั้งใจทําใหปรัชญาและวิสัยทัศนบรรลุเปาหมาย

อัตลักษณ
“อดทน มุงมั่น สูงาน”
อดทนหมายถึง ความสามารถทางรางกายความคิด จิตใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายที่กําหนดไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความเขมแข็งพยายามเอาชนะปญหาอุปสรรคโดยไม
ยอทอ มีจิตใจหนักแนนสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนปกติเมื่อพบกับปญหาหรือสิ่งยั่วยุตาง ๆ
มุงมั่น หมายถึงความตั้งใจลนเป ยมในการทําสิ่งใด ๆใหบ รรลุผลสําเร็จใหจงได ไม วาจะตองทุ มเท
แรงกายแรงใจและกําลังสติปญญามากนอยแคไหน ไมวาจะตองใชเวลาสักเทาใดไมวาจะยากสักปานใดก็จะ
ไมยอทอโดยเด็ดขาดพลังแห งความมุงมั่นจะแสดงตัวออกมาภายนอกผานพฤติกรรมการมี มานะพยายาม
ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนตอความเหนื่อยลา และความกลาหาญตอ การฟนฝาอุปสรรค ปญหาซึ่ง
จะชวยใหสามารถทํางานใดๆ ไดอยางตอเนื่องจนกวา จะประสบผลสําเร็จได
สูงาน หมายถึง ความเขมแข็ง กลาหาญ หนักเอาเบาสูมุงความสําเร็จกิจการงานเปนที่ตั้งมุงมั่น
ฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆและปฏิบัติงานทุกอยางใหบรรลุเปาหมาย
เอกลักษณ
“สถานศึกษาที่ผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรีย”
ขาวสังขหยดพัทลุงอินทรียหมายถึง ผลผลิตขาวพันธุพื้นเมือง “สังขหยดพัทลุง” ที่ไดจากการใช
เทคโนโลยี การผลิ ตที่ ไม ใช สารเคมี สั งเคราะห โดยใช ถั่ วปุ ยพื ชสดเป นแหล งธาตุ อาหารพื ชทดแทนปุ ย เคมี
ผลผลิตที่ไดสามารถสรางมูลคาเพิ่ มเป นผลิตภั ณฑตาง ๆ ภายใตตราสัญลักษณ การคา
อารมณ ดีเชน
ขาวสารขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุงโยเกิรตสดขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุง เปนตน
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สีประจําวิทยาลัย
เขียว – ขาว – เหลือง
สีเขียวหมายถึง ความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ
สีขาว หมายถึง น้ําฝนชวยสรางความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร
สีเหลืองหมายถึง แสงแดดชวยในการสังเคราะหแสงของพืชพันธุธัญญาหาร
ปรัชญาของวิทยาลัย
เรียนเดน งานดี มีวินัย ใฝคุณธรรม
1.3 ขอมูลดานผูเ รียนและผูส าํ เร็จการศึกษา
1.3.1 ขอมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 (ณ วันที่ 5 ตุลาคม
จํานวน
ระดับ
ประเภทวิชา สาขาวิชา
สาขางาน
ชาย
หญิง
ปวช.1
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร
9
6
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร สัตวศาสตร
33
0
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร ชางเกษตร
6
0
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร สัตวศาสตร (อศ.กช.)
43
6
รวมปวช.1
91
12
ปวช.2
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร
7
3
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร สัตวศาสตร
22
3
รวม ปวช.2
39
6
ปวช.3
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร การเกษตร
19
5
รวม ปวช. ทั้งหมด
139
23
ปวส.1
เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว
19
8
เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชสวน
23
13
เกษตรกรรม สัตวศาสตร การผลิตสัตว(ทวิภาคี)
7
8
เกษตรกรรม พืชศาสตร พืชสวน(เรือนจํา)
35
0
รวม ปวส. 1
84
28
ปวส.1
เกษตรกรรม
สัตวศาสตร
การผลิตสัตว
22
6
เกษตรกรรม
พืชศาสตร
พืชสวน
15
4
เกษตรกรรม
สัตวศาสตร
การผลิตสัตว(ทวิภาคี)
5
4
รวม ปวส. 2
42
14
รวม ปวส.ทั้งหมด
126
42
ปริญญาตรี ป1 เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช
7
2
ปริญญาตรี ป2 เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช
2
0
รวมปริญญาตรี
9
2
รวมทั้งหมด
274
67

2561)
รวม
15
33
6
49
103
10
25
35
24
162
27
36
15
35
112
28
19
9
56
168
9
2
11
341
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1.3.2 ขอมูลดานผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

ปวช.

เกษตรกรรม
เกษตรกรรม

การเกษตร
เกษตรทั่วไป(อศ.กช.)

ปวส.

เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
รวมปวช.
เกษตรศาสตร
พืชศาสตร
พืชศาสตร
สัตวศาสตร
สัตวศาสตร
รวมปวส.
เทคโนโลยีการเกษตร
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี เกษตรกรรม

เกษตรศาสตร
พืชสวน
พืชไร
การจัดการผลิตสัตว
การผลิตสัตว
เทคโนโลยีการเกษตร

จํานวน
ชาย
หญิง
14
5
2
1
16
6
17
0
9
4
6
3
1
0
13
4
46
11
0
0
62
17

รวม
19
3
22
17
13
9
1
17
57
0
79

1.4 ขอมูลดานหลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรดังนี้
1.4.1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร สาขางานสัตวศาสตร
สาขางานการเกษตร
1.4.2หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขางานพืชสวน
สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขางานพืชไร
สาขาสัตวศาสตร
สาขางานการผลิตสัตว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร
1.4.3 การเปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง)จัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี กําหนดแผนการ
รับนักศึกษา จํานวน 20 คน เริ่มปการศึกษา 2559 ปการศึกษาละจํานวน 20 คน
1.5 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ PHATTHALUNG COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 221 หมูที่ 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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เนื้อที่ของสถานศึกษา 1,967 ไร 2 งาน 7 ตารางวา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 161 หลัง มีหองทั้งสิ้น 254 หองไดแก
จํานวน
รายการ
(หลัง)
แผนกวิชาพืชศาสตร
อาคารเรียนพืชศาสตร
1
อาคารพัสดุคณะวิชาพืชศาสตร
1
อาคารปฐพี
1
โรงเพาะเห็ด
1
โรงจักรรีดยาง
1
เรือนเพาะชําพืชสวนประดับ
1
เรือนเพาะชําไมผล
1
โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุพืชไรและลานตาก
1
โรงสีขาวและอบเมล็ดพันธุ
1
ฉางขาวและลานตากขาว
1
แผนกวิชาสัตวศาสตร
อาคารเรียนคณะวิชาสัตวศาสตร
1
อาคารผสมอาหารสัตว
1
คอกสุกรพันธุ 2 หลัง
2
คอกสุกรขุน
1
คอกไกเนื้อ
3
คอกไกเล็กและฟกไข
1
คอกไกไข
1
โรงรีดนม
1
คอกโคนม 1
1
คอกโคนม 2
1
คอกโคนม 3
1
คอกโคเนื้อ 1
1
คอกโคเนื้อ 2
1
อาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1
อาคารปฏิบัติการประมง
1
คอกแพะและแกะ
1
แผนกวิชาชางกลเกษตร
อาคารเรียนชางกลเกษตร
1
อาคารชางกอสราง
1

จํานวน
(หอง)

สราง
ปพ.ศ..

4
1
1
1
1
-

2525
2516
2530
2528
2535
2527
2526
2526
2529
2529

4
2
1
3
1
1
1
1
-

2525
2525
2524
2524
2535
2523
2523
2531
2531
2531
2531
2522
2530
2523
2538
2530

2
1

2518
2518

6
ที่
3
4
5
6
7

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

อาคารไฟฟา-ประปา
อาคารเครื่องยนตเล็ก-โลหะ
อาคารเก็บเครื่องมือทุนแรงฟารม
โรงเก็บรถยนต
โรงเก็บเครื่องมือทุนแรงฟารม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
อาคารเรียนวิทยาศาสตร
อาคารเรียน 1
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตว
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
อาคารเรียนบริหารธุรกิจ
อาคารเรียน 2
งานหลักสูตรพิเศษ
อาคารฝกอบรมวิชาชีพเกษตร
โรงอาหาร
บานพักอาศัย
บานพักขาราชการ ระดับ 5-6
บานพักขาราชการ ระดับ 3-4
บานพักขาราชการ ระดับ 2
บาน อกท. รุน 1
บาน อกท. รุน 2
บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ
บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ

1
2
3
4
5

อาคารอื่น ๆ
ตึกอํานวยการ
หอประชุมเกา
หอประชุมใหม
อาคารพัสดุกลาง
ปอมยาม

1
2
1
2
3
1
2
1
2

จํานวน
(หลัง)
1
1
1
1
1

จํานวน
(หอง)
1
1
2
-

สราง
ปพ.ศ..
2523
2530
2532
2523
2532

1
1

4
8

2518
2516

1
1
1

2
3
4

2516
2530
2530

1
1

4
8

2531
2523

1
1

6
7

2523
2523

2
47
6
3
8
8
28

4
94
12
3
8
8
28

2519
2516,22
2527
2531
2539
2541
2541

1
1
1
1
1

7
2
1
3
1

2516
2516
2543
2525
2531

7
ที่

รายการ

6
7
8
9
10
11
12
13
14

หองสมุด
ศูนยวิทยบริการ
อาคารรานคาธุรกิจ
หองพยาบาล
หอพระ
หองน้ํา 5 หลัง
โรงจอดรถยนต
อาคารประกอบอาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
โรงอาหาร
สนามกีฬา
ฟุตบอล
บาสเก็ตบอล
วอลเลยบอล
เปตอง
ฟุตซอล

1
2
3
4
5

จํานวน
(หลัง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวน
(หอง)
2
5
2
2
1
-

สราง
ปพ.ศ..
2523
2545
2543
2550
2544
2526
2544
2540
2560

1
1
1
1
1

-

2520
2521
2535
2542
2556

1.6 ขอมูลดานงบประมาณ (ปงบประมาณ 2561)
1
2
3
4
5

หมวดรายจาย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
26,496,690
2,617,214
930,000
1,882,411
31,926,315

เงินอุดหนุน

2,921,957
2,921,957

เงินนอกงบประมาณ
1,867,393
1,776,054
42,000
3,685,447

บทที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูมี
ทั กษะและการประยุกต ใช เป น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแตล ะระดับ การศึกษาและมีคุณ ธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติตางๆที่
เกี่ ยวข องกั บสาขาวิชาที่ เรียนหรือทํ างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริงเป นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
ประเด็นที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นที่ 3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ ของชาติไทยเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนดใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มี ค วามสํ าเร็ จ ในการดํ าเนิ น การตามนโยบายสํ าคั ญ ของหน ว ยงานต น สั งกั ด หรื อ หน ว ยงานที่ กํ ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชนสถานประกอบการ
ตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ประเมิน 2 ดาน ประกอบดวย ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา และระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา
ประเด็นที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามี ครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดไดรับการพั ฒ นาอยางเปน
ระบบตอเนื่องเพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรมจริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการ
เรีย นการสอนที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ ตอบสนองความต องการของผูเรีย นทั้ งวัย เรีย นและวัย ทํางานตาม
หลั ก สู ต รมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแตล ะระดับ การศึ กษาตามระเบี ย บหรือ ขอ บั งคั บ เกี่ ย วกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตรสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ
ประเด็นที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการโรง
ฝกงานศูนยวิทยบริการสื่อแหลงเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑและงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นดานการบริหารจัดการ ประเมิน 2 ดานประกอบดวย ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ และระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงิน
ประเด็นที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ ดูแลสถานศึ กษามอบหมายโดยความรวมมือของผูบ ริห ารครูบุ คลากรทาง
การศึกษาและผูเรียนรวมทั้ งการชวยเหลือสงเสริมสนั บสนุน จากผู ปกครองชุมชนสถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นที่ 5 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา_
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคลชุมชนองคกรตางๆเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูมีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคลชุมชนองคกรตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรูการบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
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ประเด็นที่ 2 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัย
สถานศึ ก ษาส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ทํ านวั ต กรรมสิ่ งประดิ ษ ฐ งานสร างสรรค งานวิ จั ย โดย
ผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผูเรียนหรือรวมกับบุคคลชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

สวนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2560-2579 วิ เ คราะห มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และทบทวนการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน(Vision)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไวดังนี้
“สถานศึกษาที่มุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”
3.2 พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุ ซึ่งพันธกิจที่กําหนดไวดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี
มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 กลยุทธ (Stategy)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้
ที่
1.

พันธกิจ
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตร
แนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี
มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา

ที่
1.

2.
3.
4.

กลยุทธ
ผลิตและพัฒ นาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร
ให มี ส มรรถนะและเป น ผู ป ระกอบการ
เกษตรมืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer)
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม
สนั บ สนุ น การฝกอบรมของครู คณาจารย
และบุ คลากร เพื่ อยกระดั บ ความเป น มื อ
อาชีพ
เสริมสรางความรู ทักษะและประสบการณ
ของครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร ถายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
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ที่

พันธกิจ

ที่
5.

6

2.

พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน

1.

2.
3.

3.

ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร
เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม

1.
2.
3.
4.

5.

กลยุทธ
สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตอ
ชุมชน สังคมและการเปนงานฟารม
ตนแบบ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเ รียน ชุมชน สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
พัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคาร
ปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตาม
แนวพระราชดําริที่เอื้อตอการเรียนรูเฉพาะ
ทางวิชาชีพ ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
และ มีความทันสมัย
จัดหาสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในหอง
การเรียนรู หองปฏิบัติการ ศูนยเรียนรู
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)
และสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
วิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเปนเลิศ
(Excellence Model College)
พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ
ฝกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความตองการ
ของประชาชน
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
อศ.กช.และทวิศึกษา
ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษาและเทียบ
โอนความรูและประสบการณใหมีมรรถนะ
มีคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการ
ของชุมชนและสังคม
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่
หลากหลาย
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4.

ที่

พันธกิจ
พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตร
สูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล

ที่
1.

2.

3.

4
5.
6.

7.

กลยุทธ
เสริมสรางความเขมแข็งและขยาย
เครือขายความรวมมือกับ
สถานประกอบการและ
หนวยงานภายในและตางประเทศ
พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและ
ครูประจําวิชาใหมีมาตรฐานอาชีวศึกษา
เกษตรตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
กระจายอํานาจการบริการจัดการสู
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ
การติดตาม และประเมินผลการใชแผน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เรงรัดจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการและการจัด
การเรียนการสอนและการเชื่อมโยง
เครือขายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กําหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคน
ดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ ตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ใหมีสมรรถนะและเปนผูประกอบการเกษตร
มืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม
เปาประสงค
1. ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่เปนเกษตรกร
มืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการและสังคม มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
2. จัดการศึกษาเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา และความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ โดยใชโครงการอาชีพเปนฐานการเรียนรูเพื่ อพัฒ นาผูเรียน
อาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนผูประกอบการที่ดี (Smart Entrepreneur)
3. ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีความเปนผูนําทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน
และสังคม
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนเกษตรกรมืออาชีพ
แนวใหม
โครงการที่ 2 โครงการสรางผูประกอบการเกษตรที่ดี (Smart Entrepreneur)
โครงการที่ 3 โครงการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรตนแบบ
โครงการที่ 4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการที่ 5 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพทวิภาคี
โครงการที่ 6 โครงการฝกประสบการณในสถานประกอบการ
โครงการที่ 7 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
โครงการที่ 8 โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
โครงการที่ 9 โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภฯ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและหลักสูตร
ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
2. รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรที่ผานมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรที่เขาสูตลาดแรงงาน ผูประกอบการอิสระ
และศึกษาตอในระดับสูง
4. ความพึงพอใจของผูส ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5. รอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2.00 ขึ้นไป
6. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากจํานวนผูเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ
7. รอยละของนักศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม ประสบการณวิชาชีพของครู คณาจารย และบุคลากร
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการฝกอบรมของครู คณาจารยและบุคลากร เพื่อยกระดับความเปนมืออาชีพ
เปาประสงค
ครูและคณาจารย ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณดานวิชาชีพเปนครูมืออาชีพที่
ทันตอเทคโนโลยีใหมและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและตางประเทศ
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการเสริมสรางสมรรถนะและประสบการณวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมของครูและ
คณาจารยในสถานประกอบการเพื่อความเปนมืออาชีพ
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูและคณาจารยทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของครู คณาจารย และบุคลากรที่ ได รับ การพั ฒ นาสมรรถนะ และประสบการณ
ดานวิชาชีพ
2. รอยละของครู คณาจารยและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
สรางครูมืออาชีพ
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางความรู ทักษะและประสบการณของครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
เปาประสงค
ครู คณาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒ นาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟารมตนแบบ
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟารมตนแบบ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของครู คณาจารย และบุคลากร ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2. รอยละของครู คณาจารย และบุคลากร ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานฟารมตนแบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เทคโนโลยี และ
การถายทอดองคความรู เทคโนโลยีการเกษตร ผูเรียน ครูคณาจารย
กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม
เปาประสงค
1. ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหมีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการอาชีพที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการ
อาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ไดรับการสงเสริมในการเผยแพรและการจัดการความรูในทุกระดับ
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการ
อาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร
โครงการที่ 2 โครงการประกวดและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
2. รอยละของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร และ
โครงการอาชีพของผูเรียนที่ไดรับการเผยแพร หรือไดรับรางวัลหรือนําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 5 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตอชุมชน
สังคมและการเปนงานฟารมตนแบบ
เปาประสงค
1. รอยละของครูและคณาจารยที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตรและ
ประมง และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูและคณาจารยที่ไดรับการเผยแพร
หรือที่ไดรับรางวัล หรือการนําไปใชประโยชน
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตรและ
ประมงการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟารมตนแบบของครูและคณาจารย
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โครงการที่ 2 โครงการประกวดและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของครูและ
บุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของครูและคณาจารยที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตรและ
ประมง และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2. จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัยของผูบริหาร ครู บุคลากรที่
ไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เปาประสงค
รายวิชาหรือกลุมวิชามีการพัฒนาตามความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
แผนงานโครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดรับการพัฒ นาสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนว
พระราชดําริที่เอื้อตอการเรียนรูเฉพาะทางวิชาชีพ ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความทันสมัย
เปาประสงค
1. วิทยาลัยมีหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริที่ไดรับการพัฒนาที่ทันสมัยและไดมาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ
2. วัสดุครุภัณฑประจําหองเรียนรู หองปฏิบัติการ ทางวิชาชีพที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการแหลงเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ
โครงการที่ 2 โครงการจัดหาสื่อ-อุปกรณที่ทันสมัยมาใชในหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ
แหลงเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรประยุกตไดมาตรฐาน
และเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
2. จํานวนวัสดุ ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรประยุกตได
มาตรฐานและเพียงพอ
3. มีศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริที่มีโครงสรางครบถวนตามแนวพระราชดําริ ใช
เปนแหลงเรียนรูและฝกอาชีพของเกษตรกรได
กลยุทธที่ 2 จัดหาสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในหองการเรียนรู หองปฏิบัติการ ศูนยเรียนรู
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
1. วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาที่มีสื่อวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย สอดคลองกับหองการเรียนรู
หองปฏิบัติการและศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
2. วิทยาลัยฯ ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา
3. วิทยาลัยฯ โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดําเนินการไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยสอดคลองกับหองเรียนรู หองปฏิบัติการ
โครงการที่ 2 จัดหาวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยสอดคลองกับศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละของหองเรียนรู หองปฏิบัติการที่วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย
2. วิทยาลัยฯ ผานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟารมตนแบบ
กลยุทธที่ 3 สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)และสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
วิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเปนเลิศ (Excellence Model College)
เปาประสงค
วิท ยาลั ย ฯเป น สถานศึ กษาที่ เป น เลิศทางวิช าชีพ (Excellence Model College) โดยมีงาน
ฟารมตน แบบ (Smart Farming) ทางวิชาชีพที่ตรงกับความพรอมและศักยภาพของสถานศึ กษาและ
ชุมชนโดยความรวมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟารมโดยคํานึงถึงการใชพลังงานทดแทน
เปนงานฟารมตนแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนและประชาชน
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนางานฟารมตนแบบรวมกับสถานประกอบการเพื่อยกระดับสถานศึกษา
สูความเปนเลิศ
โครงการที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐาน สถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษา
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนสาขาวิชาที่มีงานฟารมตนแบบทางวิชาชีพที่มีมาตรฐานและคํานึงถึงการใชพลังงาน
ทดแทน
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
เปาประสงค
1. จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2. จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนอาชีพที่ฝกอบรมในสถานศึกษา
กลยุทธที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความตองการของ
ประชาชน
เปาประสงค
จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการที่ 2 โครงการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
โครงการที่ 3 โครงการบริการวิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนหลักสูตรระยะสั้น
ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผูดอยโอกาส
การเทียบโอนความรูประสบการณ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา
เปาประสงค
1. ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)และผูดอยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ที่เป นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่ตรงกับความตองการชุมชนและสังคม
และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
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2. เพิ่มผูเรียนโครงการ อศ.กช.
3. ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับและมาตรฐานทักษะวิชาชีพของผูเรียน อศ.กช.และทวิศึกษา
โครงการที่ 2 โครงการความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพเกษตร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) และผูดอยโอกาสที่เพิ่มขึ้น
2. รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) ที่ผานมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) เขาสูตลาดแรงงานและศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น
4. รอยละของผูเรียนทวิศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 4 ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรูและประสบการณใหมีสมรรถนะ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของชุมชนและสังคม
เปาประสงค
ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษา และเทียบโอนความรู ประสบการณใหมีสมรรถนะ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูเรียนทวิศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตาม
ความตองการของชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 5 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลาย
เปาประสงค
ผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้นใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และสังคม
โครงการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการที่ 4 ยกระดับคุณภาพของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของผูส ําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษาเกษตร
รวมกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งและขยายเครือขายความรวมมือ กับสถานประกอบการและ
หนวยงานภายในและตางประเทศ
เปาประสงค
1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร รวมกับ
สถานประกอบการและหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศที่เขมแข็ง
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการ ขยายเครือขายเพื่อทําขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการ และ
หนวยงานภายในและตางประเทศ
โครงการที่ 2 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนวยงานที่ใหความรวมมือกับสถานศึกษา
โครงการที่ 3 โครงการฝกประสบการณในสถานประกอบการ/ฟารมเกษตรในตางประเทศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ ที่ทําความตกลงความ
รวมมือในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและครูประจําวิชาใหมีมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
เปาประสงค
1. สรางครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานที่มีความรวมมือกับสถานศึกษา
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศที่มีความรวมมือกับ
สถานศึกษา
3. จัดทําแผนการฝกและการประเมินผลการฝกประสบการณตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการอบรมพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานที่ใหความรวมมือกับ
สถานศึกษา
โครงการที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการฝกประสบการณและการประเมินผลใน
สถานประกอบการงานฟารม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานที่มีประสบการณ
2. รอยละของแผนการฝกประสบการณ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจการบริการจัดการสูสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่
เปนระบบ มีความคลองตัว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
2. ปรับ ระบบการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานและประสิทธิภ าพในการทํ างานด วยผลงานเชิ ง
ประจักษ โดยจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ในการทํางานและระบบการประเมินที่เปดเผย โปรงใส และเปนธรรม เพื่อการพั ฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
3. เชิดชูเกียรติผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1โครงการพัฒนาสํานักงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2 โครงการจัดทําเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางาน
โครงการที่ 3 โครงการเชิดชูเกียรติ ผูบริหารครู คณาจารยและบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การและการเชื่ อ มโยงกั บ สถานประกอบการ หน ว ยงานและผู ที่
เกี่ยวของที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง
2. รอยละของผูบริหารครู คณาจารยและบุคลากรของสถานศึกษา ที่ผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางาน
3. รอยละของผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากร ที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
กลยุทธที่ 4

พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการใชแผน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และศักยภาพของสถานศึกษาโดยความรวมมือกับประชาคมสถานศึกษาและสถานประกอบการ
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนการใชเงินงบประมาณ มีการจัดระบบการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ดําเนิ นการจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามเปาหมายการพัฒ นาและ
สอดคลองกับความจําเปนและสภาพปญหาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการที่ 2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
โครงการที่ 3 โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําคําขอจัดตั้งแผนงบประมาณรายจายของ
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนการใชเงินงบประมาณ
2. มี ก ารรายงานผลการใช จ า ยเงิน งบประมาณ เพื่ อ การติ ด ตามและการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
3. จัดทําขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาและสอดคลอง
กับความจําเปนและสภาพปญหา
กลยุทธที่ 5 เรงรัดจัดทํากรอบอัตรากําลัง
เปาประสงค
1. จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง คน ที่ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ และเป า หมายในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีกรอบอัตรากําลัง ที่ตรงกับเปาหมายและภารกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนและการเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เปาประสงค
1. ครู คณาจารย บุคลากรและผูเรียนของสถานศึกษา เขาถึงและสามารถใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3. พั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ ก ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ ว เตอร ให กั บ ผู เรี ย นอย า ง
เพียงพอ ทั่วถึง เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาครู คณาจารยและ บุคลากรใหสามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร เพื่อการ
เรียนรูของผูเรียนที่ทันสมัย
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. จํ า นวนครู คณาจารย และบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา ที่ ส ามารถใช ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3. หองปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนา
กลยุทธที่ 7 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
เปาประสงค
1. พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. พั ฒ นาระบบฐานขอมู ล ของสถานศึกษาใหมีขอมูลสารสนเทศครบถวน เปน ปจ จุบัน และ
สะดวกตอการใชงาน
แผนงาน โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศที่มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือขาย
เชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ศูนยขอมูลสารสนเทศมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายเชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบฐานขอมูลที่ครบถวน เปนปจจุบันและเขาถึงไดสะดวก
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและสังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและ ร้อยละผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร
5
5
5
5
5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความ
เกษตร ให้มีสมรรถนะ สายเทคโนโลยีและหลักสูตร
เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่
และเป็นผู้ประกอบการ ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
-โครงการยกระดับมาตรฐาน
เกษตรมืออาชีพแนวใหม่
กาลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
(Smart Farmer) ที่มี
ระดับปฏิบัติการ
คุณภาพและมาตรฐาน
- โครงงานวิทยาศาสตร์
เป็นที่ยอมรับของ
- สถานศึกษาคุณธรรม
ตลาดแรงงานและสังคม
- กิจกรรมอกท.
- พัฒนาหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของสถาน
80 80 80 80 80 -ศึกษาความพึงพอใจของ
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มี
ผู้สาเร็จการศึกษา
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
-ศึกษาความพึงพอใจของ
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สถานประกอบการและสังคมที่มีต่อ
พัทลุงมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ
เฉลี่ย 3.51-5.00
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและ
หัวหน้าแผนกวิชา
ทุกแผนกวิชา
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาฯ
งานแนะแนว
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ : จัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา และความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
โดยใช้โครงการอาชีพเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่ดี (Smart Entrepreneur)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

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

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้ประกอบการอิสระและ
ศึกษาต่อในระดับสูง

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
80 80 80 80 80 โครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตร
ที่ดี (Smart Entrepreneur)
- ลดปัญหาการออกกลางคัน
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- หารายได้ระหว่างเรียน
- ระบบดูแลผู้เรียน
- เยี่ยมบ้าน
- ประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมโฮมรูม
- การพัฒนาหลักสูตร
- มก.อช

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายวิชาการ/งาน
พัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนฯ /
งานครูที่ปรึกษา
ฝ่ายแผนงานฯ
/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา
งานความร่วมมือ
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรมีความเป็นผู้นาทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน และสังคม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนา ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษา 70 70 70 70 70 โครงการผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้ เกษตรที่ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
เกษตรต้นแบบ
มีสมรรถนะและเป็น
อาชีวศึกษา
-จัดการเรียนการสอน
ผู้ประกอบการเกษตร
- ฝึกงานในสถานประกอบการ
มืออาชีพแนวใหม่ (Smart
- อกท.
Farmer) ที่มีคุณภาพและ
- ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐาน
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
อาชีพ
ตลาดแรงงานและสังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาฯ

28

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
เป้าประสงค์ : ครูและคณาจารย์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่ทันต่อเทคโนโลยีใหม่และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างครูมืออาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการ
ฝึกอบรมของครู คณาจารย์
และบุคลากร เพื่อยกระดับ
ความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละของครู คณาจารย์ และ 60 65 70 75 80 -โครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ของครูและคณาจารย์ทั้งในและ
สมรรถนะ และประสบการณ์
ต่างประเทศ
ด้านวิชาชีพ
-เร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา
ร้อยละของครู คณาจารย์ และ 50 55 60 65 70 -โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของครูและคณาจารย์
สมรรถนะ และทักษะการ
ทั้งในและต่างประเทศ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อ
สร้างครูมืออาชีพ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
เป้าประสงค์ : ครู คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟาร์มต้นแบบ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ร้อยละของครู คณาจารย์
60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
ทักษะและประสบการณ์ของ และบุคลากร ได้รับการ
ของครูและบุคลากร เพื่อ
งานบุคลากร
ครูและบุคลากรสู่ความเป็น
พัฒนาขีดความสามารถในการ
ประสิทธิภาพในการสนับสนุน
มืออาชีพ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา และ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาและ
งานฟาร์มต้นแบบ
งานฟาร์มต้นแบบ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์
เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงการอาชีพที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม
สนับสนุนการเผยแพร่
ถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
จานวนผลงานนวัตกรรม
3
3
3
3
3 โครงการส่งเสริมการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ งานวิจัย
งานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการ
ของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ
อาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร
รางวัล ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ได้รับการส่งเสริมใน
การเผยแพร่และการจัดการความรู้ในทุกระดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม
สนับสนุนการเผยแพร่
ถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้ อ ยละของผลงานการวิ จั ย 100 100 100 100 100 โครงการประกวดและเผยแพร่
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ และ
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา
โครงการอาชี พ ของผู้ เ รี ย นที่
อาชีวศึกษาเกษตร
ได้รับ การเผยแพร่ หรือได้รับ
รางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์
เป้าประสงค์ : 1. ร้อยละของครูและคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเกษตรและประมง และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูและคณาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่หรือที่ได้รับรางวัล หรือการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตอบสนองต่อชุมชน สังคม
และการเป็นงานฟาร์ม
ต้นแบบ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละของครูและคณาจารย์ 100 100 100 100 100 โครงการส่งเสริมการวิจัย และ
ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีด้านวิชาชีพเกษตร
วิชาชีพเกษตรและ ประมง
และประมง และการบริหาร
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา และ
จัดการอาชีวศึกษาเกษตร
งานฟาร์มต้นแบบของครูและ
คณาจารย์
ตัวชี้วัด (KPI)

จ านว นผลงาน นวั ต กรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิ จั ย ของผู้ บ ริ ห าร ครู
บุ คลากรที่ ได้รับรางวัล ระดั บ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

1

1

1

1

1

โครงการประกวดและเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
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พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและสังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2.00 ขึ้นไป
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากจานวนผู้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
60 65 70 75 75 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการขยายและยกระดับคุณภาพ
ทวิภาคี
โครงการฝึกประสบการณ์ในสถาน
50 55 60 60 60 ประกอบการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
100 100 100 100 100 สถานศึกษา
โครงการยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
โครงการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
งานพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผล
งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : วิทยาลัยมีห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ที่ได้รับการพัฒนาที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
ทุกแผนกวิชาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวพระราชดาริที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีความทันสมัย

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและอาคาร
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับจานวนผู้เรียน

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
2
2
2
2
2 โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้
ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้ตามแนว งานอาคารสถานที่
พระราชดาริ
ฝ่ายวิชาการ
/งานสื่อฯ
หัวหน้าแผนกวิชา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : วัสดุครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ทางวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้ที่ทนั สมัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาสื่ออุปกรณ์
ที่ทันสมัยมาใช้ในห้องการ
เรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตาม
แนวพระราชดาริ

จานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มวี ัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ
และอาคารปฏิบัติการได้
มาตรฐานและเพียงพอ

มีศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเกษตรตาม
แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ที่ มี สื่ อ
อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย ตามแนว
พระราชด าริ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง
เรี ย น รู้ แ ล ะ ฝึ ก อ า ชี พ ข อ ง
เกษตรกรได้

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
2
2
2
2
2
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับห้องเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
สอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ตามแนวพระราชดาริ
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่
สอดคล้องที่สอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตามแนวพระราชดาริ
1
1
โครงการจัดหาสื่อ-อุปกรณ์ที่ทันสมัย
มาใช้ในศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานวางแผน
และงบประมาณ
ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชา
ศูนย์เรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต้นแบบ
เป้าประสงค์ : วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาชีพ (Excellence Model College) โดยมีงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming) ทางวิชาชีพที่ตรงกับ
ความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาและชุมชน โดยความร่วมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟาร์มโดยคานึงถึงการใช้พลังงานทดแทน
เป็นงานฟาร์มต้นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชน
: วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา
: วิทยาลัยฯ โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดาเนินการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานฟาร์ม จานวนสาขาวิชาที่มีงานฟาร์ม 1
1
2
2
2 โครงการพัฒนางานฟาร์มต้นแบบ
ต้นแบบ (Smart Farming) ต้นแบบทางวิชาชีพที่มี
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ
และสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี มาตรฐานและคานึงถึงการใช้
ยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางวิชาชีพของ
พลังงานทดแทน
ทางวิชาชีพ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(Excellence Model
College)
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ 100 100 100 100 100 - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการยกระดับทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาชีพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ/งานฟาร์มและ
โรงงาน
ฝ่ายวิชาการ/
แผนกวิชาฯ
แผนกวิชา /งานวัดผล/
ฝ่ายวิชาการ
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พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
เป้าประสงค์ : พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการเพื่อ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนอาชีพที่ฝึกอบรม
ในสถานศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
1
1
1
1
1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายแผนงาน/
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา
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พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
เป้าประสงค์: จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

กลยุทธ์ที่ 2 จัดอบรม
จานวนหลักสูตรวิชาชีพ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ ระยะสั้น
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นตาม
ความต้องการของประชาชน
จานวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
เกษตรระยะสั้น

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
2
4
6
8
10 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
โครงการบริการวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/
งานโครงการพิเศษฯ
งานทะเบียน

120

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/
งานโครงการพิเศษฯ

120

120

120

120 โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
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พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
เป้าประสงค์ที่ : ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)และผู้ด้อยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่
(Smart Farmer) ที่ตรงกับความต้องการชุมชนและสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
: ผู้เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
: เพิ่มผู้เรียนโครงการ อศ.กช.
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการ จานวนของผู้เรียนอาชีวศึกษา 60 70 80 90 100 โครงการยกระดับและ
ฝ่ายวิชาการ/
จัดการอาชีวศึกษาเกษตร
เกษตร (อศ.กช.) และ
มาตรฐานทักษะวิชาชีพของ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
อศ.กช.และทวิศึกษา
ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส
ผู้เรียน อศ.กช.และทวิศึกษา ชนบทและโครงการจัดการ
ที่เพิ่มขึ้น
เรียนการสอนทวิศึกษา
ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษา 100
เกษตร (อศ.กช.) ทวิศึกษาที่
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
อาชีวศึกษา

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
: เพิ่มผู้เรียนโครงการ อศ.กช.
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนทวิศึกษาและเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ให้มี
สมรรถนะ มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละของผู้เรียน อศ.กช.
ทวิศึกษา และเทียบโอน
ความรู้ ประสบการณ์ให้มี
สมรรถนะ มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
60 70 80 90 100 โครงการผลิตและพัฒนาผู้เรียน
อศ.กช. ทวิศึกษา และเทียบโอน
ความรู้ ประสบการณ์ให้มีสมรรถนะ
มีคุณภาพ และมาตรฐานตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายวิชาการ/
โครงการอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาชนบทและ
โครงการจัดการเรียน
การสอนทวิศึกษา
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พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
เป้าประสงค์ : ผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นทางการเกษตรที่
หลากหลาย

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละของผู้สาเร็จการ
10 10 10 10 10 โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
วิชาชีพเกษตรระยะสั้นให้สอดคล้อง
ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
กับความต้องการของชุมชนและสังคม
ร้อยละของการพัฒนา
60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
วิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความ
ระยะสั้น
ต้องการของชุมชนและสังคม
ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตร 60 65 70 75 80 โครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการ
วิชาชีพระยะสั้น
พัฒนา
ร้อยละผู้สาเร็จการฝึกอบรม 100 100 100 100 100 โครงการยกระดับคุณภาพของ
วิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
อาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพ
เกษตรระยะสั้น
ระยะสั้น
ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร
ฝ่ายพัฒนากิจการฯ/
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ/
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง
: เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับสถานศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ กับ
สถานประกอบการและ
หน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนสถานประกอบการ
และหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ที่ทาความตกลง
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอาชีวเกษตร

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
18 19 20 20 20 - โครงการ ขยายเครือข่ายเพื่อทา
ฝ่ายแผนงาน/
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
งานความร่วมมือ/
ประกอบการ และหน่วยงาน
ทวิภาคี
ภายในและต่างประเทศ
- โครงการเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
- โครงการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ/ฟาร์มเกษตรใน
ต่างประเทศ
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : สร้างครูฝึกในสถานประกอบการและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับสถานศึกษา
: จัดทาแผนการฝึกและการประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูฝึก
ในสถานประกอบการและครู
ประจาวิชาให้มีมาตรฐาน
อาชีวศึกษาเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)
จานวนครูฝึกในสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ที่มีประสบการณ์
ร้อยละของแผนการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
2
2
2
2
2 โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถาน ฝ่ายวิชาการ/
ประกอบการและหน่วยงานที่ให้
งานทวิภาคี
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
100

100

100

100

100

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการ/
จัดทาแผนการฝึกประสบการณ์และ งานทวิภาคี
การประเมินผลในสถานประกอบการ
งานฟาร์ม
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
: ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางานด้วยผลงานเชิงประจักษ์ โดยจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางานและระบบการประเมินที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
: เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการ
กระจายอานาจการบริหาร
จัดการสู่สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด (KPI)
ระดับคุณภาพการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
ดี
ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการพั ฒ นาระบบการบริ ห าร ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
งานบุคลากร

ร้อยละของผู้บริหารครู
100
คณาจารย์และบุคลากรของ
สถานศึกษา ที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพในการทางาน
ร้อยละของผู้บริหาร ครู
30
คณาจารย์และบุคลากร
ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

100

100

100

100

โครงการจัดทาเกณฑ์การประเมินผล ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพใน งานบุคลากร
การทางาน

35

40

45

50

โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารครู
คณาจารย์และบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
งานบุคลากร
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ : จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา และ
ศักยภาพของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับประชาคมสถานศึกษาและสถานประกอบการ
: จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการใช้เงินงบประมาณ มีการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
: ดาเนินการจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามเป้าหมายการพัฒนาและสอดคล้องกับความจาเป็นและสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ มีแผนพัฒนาสถานศึกษา
3
3
3
3
3 โครงการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
ฝ่ายแผนงานและความ
การจัดทาแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
การศึกษาของสถานศึกษา
ร่วมมือ/งานวางแผน
การติดตาม และ
และแผนการใช้เงินงบประมาณ
และงบประมาณ
ประเมินผลการใช้แผน
ร้อยละของโครงการตาม
80 85 90 95 100 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายแผนงานและความ
งบประมาณที่มี
แผนปฏิบัติราชการที่มีการ
ประจาปี
ร่วมมือ/
ประสิทธิภาพ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งานวางแผนและ
งบประมาณ เพื่อการติดตามและ
งบประมาณ
การประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละของคาขอจัดตัง้
80 85 90 95 100 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ฝ่ายแผนงานและความ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจัดทาคาขอจัดตั้งแผน
ร่วมมือ/
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
งบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา งานวางแผนและ
และสอดคล้องกับความจาเป็น
งบประมาณ
และสภาพปัญหา
งานวิจัยฯ
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ : จัดทากรอบอัตรากาลังคน ที่เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมายในการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดจัดทา
กรอบอัตรากาลัง

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละของบุคลากรที่มี
คุณวุฒิที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
80 85 90 95 100 โครงการจัดทากรอบอัตรากาลังของ ฝ่ายบริหารทรัพยากร/
สถานศึกษา
งานบุคลากรและแผนก
วิชา
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ครู คณาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษา เข้าถึงและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
: พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรของสถานศึกษา ที่
สามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
60 70 80 90 100 โครงการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรให้สามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้ อ ยละของงบประมาณในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น จาก
ปีที่ผ่านมา

1

1

1

1

1

จานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน

2

2

2

2

2

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่าย/งาน
ฝ่ายวิชาการ/
ศูนย์วิทยบริการ
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ ร่วมมือ/
งานศูนย์ข้อมูล
การจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
: พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการใช้งาน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ฝ่าย/งาน
2560 2561 2562 2563 2564
ระดับความพึงพอใจการใช้
80 80 80 80 80 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ฝ่ายแผนงาน/
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทีม่ ี
สารสนเทศที่มีระบบเทคโนโลยี
งานศูนย์ข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่
และเครือข่ายเชื่อมโยงทั้ง
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ภายในและภายนอกที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
3.51-3.50
ตัวชี้วัด (KPI)

มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้
สะดวก

60

65

70

75

80

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของสถานศึกษา

ภาคผนวก

50
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ปงบประมาณ พ.ศ.25602564 จัดทําโดยใชขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป
โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพั ฒนาแลวดวยการพั ฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ใน
การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทยสังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
1.2 เปาหมาย
1.2.1 ความมั่นคง
1) การมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภั ยและการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
2) ประเทศมี ความมั่ นคงในเอกราชและอธิปไตย มี สถาบั นชาติ ศาสนาและพระมหากษั ตริย ที่
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒ นาประเทศชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
1.2.2 ความมั่งคั่ง
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายไดสูง
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น
2) เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแขงขั น สูง สามารถสรางรายได ทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
3) ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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1.2.3 ความยั่งยืน

1) การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให
เพิ่มขึ้ น อย างต อเนื่ อง ซึ่ งเป น การเจริ ญ เติบ โตของเศรษฐกิจ ที่ไมใชท รัพ ยากรธรรมชาติเกิน พอดี ไมส ราง
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
2) การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบ ของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3) ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2.3 การพั ฒ นาผู ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะ
ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒ นาโครงสรางพื้ นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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สากล

ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่
ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปน

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
โดยน อมนํ าหลั ก “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”มาเป น ปรัช ญานํ าทางในการพั ฒ นาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได
อย างมั่ น คง เกิดภู มิคุมกั น ยุ ทธศาสตรของแผน เพื่อมุงสู “ความมั่น คง มั่งคั่ งและยั่งยื น และ “คนเป น
ศูนยกลางการพัฒนา”สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5
ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดั บประเทศไทยให เป นประเทศที่ พัฒ นาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
จํ าเป น สํ าหรับ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ซึ่ งมุ งเน น การพั ฒ นาคน มี ความเปน คนที่ส มบูร ณ สังคมไทยเปน สังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท
2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุ งสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย
พั ฒ นาคนให มีค วามเป น คนที่ ส มบู ร ณ มี วินั ย ใฝ รู มี ความรู มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร างสรรค มี ทั ศนคติที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อย างมี คุณ ภาพ รวมถึ งการสร างคนให ใชป ระโยชน และอยูกั บ สิ่ งแวดลอมอยางเกื้อ กูล อนุรักษ ฟ น ฟู ใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3. ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป”มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา“มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด“เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20
ปมาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบ
เปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5.ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
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6. ยึ ด “หลั ก การนํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ ให เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งจริ งจั งใน 5 ป ที่ ต อ ยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเป นคนเกงที่ มี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสั งคมที่มีคุณภาพ ผู ดอยโอกาสไดรับ การพัฒ นาศั กยภาพ รวมทั้ งชุมชนมีความ
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่ อให การบริห ารราชการแผนดิน มีป ระสิทธิภาพ โปรงใส ทั น สมั ย และมี การทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่ อให มีการกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภ าคโดยการพั ฒ นาภาคและเมืองเพื่ อรองรั บ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่ อผลั กดั น ให ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศตางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาท
นําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคภูมิภาค และโลก
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ในหมวด 1 บททั่วไปวาดวยความมุงหมายและหลักการ
ในการศึกษามาตรา 6 ระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุ ขมาตรา 7 ระบุ ว าในกระบวนการเรีย นรูตองมุงปลูกฝงจิตสานึกที่ถูกตองเกี่ย วกับ การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริม- สิทธิหนาที่
เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา
ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเองมีความริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องมาตรา 8 ระบุวาการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
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1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา
4. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาและการ
พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา
6. การมีสวนรวมของบุคคลครอบครัวชุมชนองคการชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชนองคกรเอกชนองคกรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นทั้งนี้ตองอาศัยการ
ดําเนินงานในหมวด 2– 9 ที่วาดวยสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาระบบการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา
4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อวาง
กรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวยหลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึงInclusive
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม
(All For Education) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตามเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SustainableDevelopment Goals :
SDGs 2030) ประเด็ น ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณ ภาพของคนช ว งวั ย การเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํา
ยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
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3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
เปาหมาย กําหนดไว 2 ดาน คือ
1. เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 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
การรู เท า ทั น สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) ทั ก ษะด า นคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion)
2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย
53 ตัวชี้วัดประกอบดวยเปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุ กคนเขาถึ งการศึกษาที่ มีคุณ ภาพและมีมาตรฐานอยางทั่ วถึ ง (Access) มีตัวชี้ วัดที่
สําคัญเชนประชากรกลุมอายุ6 - 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3 แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาพ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ป )ตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตองจัดใหฟรีโดยไม
เก็ บ ค าใช จ ายผู เรี ย นพิ ก ารได รับ การพั ฒ นาสมรรถภาพหรือ บริการทางการศึ กษาที่เหมาะสมทุ กคนและ
ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนตน
2. ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษา 15 ปเปนตน
3. ระบบการศึกษาที่ มีคุณ ภาพสามารถพัฒ นาผูเรียนใหบ รรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนนักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นั กเรี ย นรว มกั บ นานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนั กเรี ย น
อายุ 15 ปสูงขึ้นเปนตน
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สําคัญเชนรอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลงมีระบบการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานรวมทั้งมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเปน
ตน
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5. ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก าวทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป น พลวั ต และบริบ ทที่
เปลี่ ย นแปลง (Relevancy) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ เช น อั น ดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศด า น
การศึกษาดีขึ้นสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษาและจํานวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้นเปนตน
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรประกอบ 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
5. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579
กําหนดวิสัยทัศนที่เปนความคาดหวังตามเจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
ประเทศ”
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2560-2579
1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิช าชี พ ต อ งเป น การจั ด การศึ ก ษาในด านวิช าชี พ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ
ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานโดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษา
ใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่สําคัญไดแก
1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพในระดับฝมือ(ปวช.)
ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
1.2.2 การฝกอบรมวิชาชีพเปนการเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพ
1.3 คานิยมอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงที่สําคัญ
4 ประการไดแก
1.3.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึงความประพฤติดีงามเพื่อประโยชนแกตนเองและสังคมซึ่งมี
พื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาเปนคานิยมทางวัฒนธรรมประเพณีหลักกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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1.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึงผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ
1.3.3 ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึงความสามารถและทักษะในการจัดการและ
การพัฒนางานรวมทั้งการทํางานรวมกับผูอื่น
1.3.4 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึงความรูทักษะและความสามารถใน
ดานวิชาชีพรวมทั้งการประยุกตใชความรูทักษะในดานวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
2. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณธรรมคุณภาพสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ”
3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษามีพันธกิจที่สําคัญดังนี้
3.1 ยกระดั บ คุณ ภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒ นากําลังคนด านวิช าชีพสอดคลองกับ ความ
ตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขายความ
รวมมือจากทุกภาคสวน
3.4 พัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเทคโนโลยีและสรางองคความรูเพื่อการจัดอาชีวศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพ
3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
4. วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
4.1 เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรมคุณภาพและความเปนมืออาชีพ
4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย
4.3 เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4.4 เพื่อพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐนวัตกรรมเทคโนโลยีและองคความรูอาชีวศึกษา
4.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอยางนอย 3 ดาน
5.1 ดานคุณลักษณที่พึงประสงคไดแกคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทางปญญา
5.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปไดแกการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ
พัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติการการทํางานรวมกับผูอื่นการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการ
ประยุกตใชตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน
5.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพไดแกความสามารถในการประยุกตใชความรูความสามารถในการใชทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริงและความสามารถในการประยุกตสูอาชีพ
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6. ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
6.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
6.3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ
6.4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา
6.5การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษาไดแก๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ๒) การผลิตและพัฒ นากําลังคนดานอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ๓) การพัฒ นาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการในการ
พั ฒ นาประเทศ๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเที ย มในด านอาชี วศึ กษา๕) การจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะของผูสําเร็จอาชีวศึกษาในดานคุณภาพไดแกดานคุณลักษณที่
พึ งประสงค ด านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ วไปดานสมรรถนะวิช าชีพ และคานิ ย มอาชีว ศึกษาไดแ ก
คุณธรรมคุณภาพความรวมมือและความเปนมืออาชีพ
6. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ขอ 3 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
7. หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พรอมจัดสงรายงาน
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา
8. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน
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จุดแข็ง

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

1. สภาพพื้นที่ ของวิทยาลัยมีศักยภาพทั้งดานขนาดของพื้นที่และที่ตั้งที่มีความเหมาะสมกับการ
ดําเนินการดานการเกษตรและประมง และมีเพียงพอตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถประสบการณและมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาชีพ
3. มีระบบการดูแลผูเรียนตามโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
4. เปนสถานศึกษาเฉพาะทางดานการเกษตรเพียงแหงเดียวในจังหวัดพัทลุง
5. มีระบบการเรียนการสอนที่ห ลากหลายที่ เพิ่ มโอกาสทางการศึกษาเกษตรอยางตอเนื่องทั่ วถึง
สามารถจัดการศึกษาใหกับผูเรียนหลายกลุมไดแก ระบบปกติทวิภาคีอศ.กช. ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น
ผูดอยโอกาส
6. มีสภาพแวดลอมสวยงามนาอยู
7. เนนจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง
8. มีความรวมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
9. วิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดานการเกษตร
รองรับความตองการพัฒนาของประชาชน

จุดออน

1. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ
2. การบริห ารจัด การศึกษาไมไดนําหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมมาใชในการดําเนิน งาน
สถานศึกษาอยางเปนระบบ
3. ครุภัณฑการศึกษาขาดการดูแลรักษาทําใหเสื่อมสภาพ ไมเพียงพอ และไมทันสมัย
4. หองเรียนรู หองปฏิบัติงาน และอาคารปฏิบัติการสวนใหญมีสภาพเสื่อมโทรม
5. ผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางวิชาการคอนขางต่ํา
6. ผูเรียนขาดเปาหมายและความมุงมั่นในการศึกษา และมีปญหาครอบครัว
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดนอยลง
8. งานฟารมไมไดมาตรฐานในการเปนตนแบบ
9. ครูมีภาระงานธุรการนอกเหนืองานสอนมาก
โอกาส

1. มีสถานประกอบการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
อาชีวเกษตร กับวิทยาลัยอยางเข็มแข็ง
2. มีสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยอยางเขมแข็ง
3. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนและ มีความสอดคลองกับ
อาชีวศึกษาเกษตร
4. ประชาชนในจังหวัดพัทลุงและใกลเคียงสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตร
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อุปสรรค
1. คานิยมของผูปกครองที่สนับสนุน ในการเขาศึกษาตอในอาชีวเกษตรลดลง
2. เยาวชนไมนิยมเขาศึกษาดานอาชีวเกษตร
3. ความตองการกําลังคนของสถานประกอบการและหนวยงานรัฐดานการเกษตรมีนอย

