บทที่ 1
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
1. ความเป็ นมา
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน ประวัติ ทีต่ ้งั ขนาด
ที่ต้ งั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
เดิมเป็ นที่สงวนของนิคมสร้างตนเอง
ทุ่งโพธิ์ ทะเล กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ.เมือง จ.กาแพงเพชร รหัสไปรษณี ย ์ 62000 ซึ่ งสงวนไว้เป็ นไร่ สาธิ ตกลาง ห่างจากตัวอาเภอ
เมืองกาแพงเพชร 22 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ประมาณ 576 ไร่
พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิ การ ประกาศจัดตั้งโรงเรี ยนเกษตรกรรมกาแพงเพชร เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2522 โรงเรี ยนได้เปิ ดรับนักเรี ยนเป็ นปี แรก โดยรับนักเรี ยนที่จบชั้น มศ.3 เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้น ปวช. และนักศึกษาที่จบ มศ.5 โปรแกรมทางเกษตรของกรมสามัญศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ปวช. พิเศษ
พ.ศ. 2524 โรงเรี ยนเกษตรกรรมกาแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็ น “วิทยาลัยเกษตรกรรม
กาแพงเพชร” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม
กาแพงเพชร มีชื่อว่า “วิทยาลัยชุมชนชากังราว”
พ.ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมกาแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็ น “วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาแพงเพชร”
พ.ศ. 2545 เปลี่ยนเป็ นสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2545
1.2 สภาพชุ มชน เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ตั้งอยูใ่ นเขตชุ มชนนิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธิ์
ทะเล ด้านเหนื อติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ดา้ นหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกาแพงเพชร – พิจิตร
ระหว่างกิโลเมตรที่ 21 – 22 ชุมชนหนองอึ่งพัฒนา ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อทอง
ทิศตะวันตกติดโรงเรี ยนทุ่งโพธิ์ ทะเลพิทยา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
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1.3 การติดต่ อสื่ อสาร
โทรศัพท์สานักงาน
0 – 5573 – 6164
โทรสาร
0 – 5573 – 6244
อีเมล์
Admin@kpcat.ac.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Kamphaengphet 02
เว็บไซต์
www.kpcat.ac.th
1.4 ปรัชญาวิทยาลัย
มีวนิ ัย ใฝ่ เรียนดี มีความชานาญ ประสานชุ มชน
1.5 จุดเด่ นสาคัญของวิทยาลัย
1.5.1 เป็ นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 พ.ศ.
2546
1.5.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ดาเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิต
1.5.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร ดาเนินงานโครงการบริ การฝึ กอบรม
วิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
1.5.4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร มีการงานฟาร์ มธุ รกิจสนับสนุ น
การศึกษา
1.6 เกียรติประวัติของวิทยาลัย
1.6.1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาเร่ งรัดพัฒนาดีเด่น ประเภทเกษตรกรรม
พ.ศ. 2526
1.6.2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ประเภทเกษตรกรรม พ.ศ.
2533
1.6.3 ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2542
1.6.4 ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี พ.ศ. 2545
1.6.5 ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่จดั งานประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ ฯ ระดับชาติ ปี การศึกษา 2545
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2. สภาพปัจจุบัน
2.1 จานวนนักเรี ยน ครู บุคลากร อาคารสถานที่
2.1.1 ผูบ้ ริ หาร
นายสุ ภาพ
มณี รัตน์ ผูอ้ านวยการ
นางสาวประไพสาร รักษาบุญ รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
นางรุ่ งนภา เจือโร่ ง
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิชาการ
นายอานาจ
ศรแก้ว
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา
นายธานินทร์ สังข์นอ้ ย รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
2.1.2 ข้อมูลข้าราชการครู -อาจารย์ แยกตามสายงาน คณะวิชาและวุฒิการศึกษา
บุคลากรตามสายงานที่
ปฏิบตั ิงานประจา
ผูบ้ ริ หาร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
แผนกวิชาพื้นฐาน
รวม
9. ครู จา้ งสอน(ตามอัตราจ้าง)
รวม
รวมทั้งสิ้ น

ปริ ญญาเอก

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ช

ช
3

ช

ญ

2
3
1
1
3

3

ญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

ญ
2
2
2
1

1

-

-

5

1
2
10

-

-

5

10

2
12
1
1
13

3
1
2
3
12
1
1
13

ต่ากว่าปริ ญญา
ตรี
ช
ญ

1
1
1

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

ช

ญ

-

-

-

40

-

-

-

2
42
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2.1.3 ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา
จานวนนักเรี ยน นักศึกษา ปี การศึกษา 2556

ประเภท/สาขาวิชา
1
66
-

สาขาวิชาเกษตรกรรม
เกษตรศาสตร์ ทวั่ ไป
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
การขาย
สาขาวิชาบัญชี
25
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
26
รวม
117
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

วันเดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2521,
24, 25
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2523

จานวนนักศึกษา ปี การศึกษา 2556
ปวช
ปวส
อศกช
2
3
1
2
ปวช
ปวส
119
73
50
15
134

30
103

2.1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่
เลขที่โฉนดหรือ
รายการ
เลขทีอ่ าคาร
22-24,27-36,48,63 บ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว
15,26,53,54,55,56 ห้องน้ าห้องส้วม
45
75
3

คอกโคพันธุ์
โรงเก็บบดผสมอาหารสัตว์
อาคารเรี ยน 2 ชั้น 12 ห้อง
อาคารเรี ยนพืชกรรม

8
9
28
36
81

32
5
93
130

50

จานวน

ราคา (บาท)

7 หลัง
6 หลัง
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

89
89

455,000.00
360,000.00
197,500.00
150,000.00
2,200,000.00
1,000,000.00

5
วันเดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2528

เลขที่โฉนดหรือ
เลขทีอ่ าคาร
65
78
58
5
7
6
28
80
81
13,14,15
11, 56
37-40,4-52,
16

70,73,83
43
66
17-21,31-34,
59-62,67-70,72

รายการ
อาคารเรี ยนสัตวบาล
คอกไก่พนั ธุ์
คอกไก่ไข่
อาคารหอประชุมและโรงอาหาร
โรงเก็บเครื่ องมือเครื่ องทุ่นแรงฟาร์ ม
เรื อนเพาะชาไม้อ่อน
โรงเก็บปุ๋ ย
เรื อนเพาะชาไม้ดอกไม้ประดับ
เรื อนเพาะชาไม้ผล
เรื อนเพาะชากล้าสวนผัก
อาคารห้องสมุด
โรงสู บน้ าและท่อส่ งน้ า
อาคารพัสดุกลาง
คอกคัดโคนมแบบยืนโรง
โรงเรื อนและบ่ออนุบาลเพาะเลี้ยงปลา
อาคารสหกรณ์
บ้านพักครู แบบ 4 เตียง
คอกสุ กร
คอกสุ กรและคอกคลอด
คอกไก่กระทง
อาคารเรี ยนช่างเกษตรพร้อมห้องพักครู
อาคารอานวยการ
อาคารปฏิบตั ิการพืชกรรม
เรื อนเพาะชาไม้คอกไม้ประดับ
อาคารธุ รกิจเกษตร
อาคารพาสเจอร์ ไรส์และผลิตน้ านม
อาคารฝึ กอบรมและหอนอน
อาคารฝึ กอบรมระยะสั้น
บ้านพักครู ระดับ 5-6

จานวน

ราคา (บาท)

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 โรง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
3 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

1,000,000.00
150,000.00
297,600.00
500,000.00
400,000.00
150,000.00
150,000.00
198,000.00
256,700.00
198,000.00
539,800.00
500,000.00
462,000.00
330,000.00
200,000.00
60,000.00
660,000.00
85,000.00
275,000.00
150,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,350,000.00
500,000.00
1,200,000.00
1,145,000.00
1,100,000.00
1,200,000.00
140,000.00

6
วันเดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา

พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2536

เลขที่โฉนดหรือ
เลขทีอ่ าคาร

2
76
84
85
79
74

4

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2546

12
44702/45

พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

911005
751

รายการ

จานวน

ราคา (บาท)

บ้านพักครู ระดับ 1-2
บ้านพักครู ระดับ 3-4 2 ห้องนอน
อาคารปฏิบตั ิการสัตวบาล
ฉางและลานตากเมล็ด
อาคารแปรรู ปและผลผลิต
อาคารปฏิบตั ิการเพาะเลี้ยงเห็ด
คอกคัดโค
คอกไก่กระทง
สนามตระกร้อ
โรงสู บน้ าและถังเก็บน้ าเพื่อการเกษตร
อาคารช่างเกษตร
โรงเรื อนสุ กรขุน
อาคาร อ.ก.ท.
โรงเรื อนเลี้ยงไก่ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 220
ตารางเมตร
อาคารฝึ กอบรม
ประปา
คอกโคเนื้อ
อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ
บ้านพักนักศึกษา
โรงอาหารพื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 83 ตรม.
โรงอาคารเอนกประสงค์
บ้านพักนักศึกษาในโครงการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
ระบบน้ าบาดาลพร้อมถังเก็บน้ า
อาคารศูนย์วทิ ยบริ การพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 1,088 ตารางเมตร
ติดตั้งระบบประปา
อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 890 ตรม

3 หลัง
26 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 สนาม
1 โรง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง

500,000.00
3,972,800.00
1,950,000.00
635,000.00
330,000.00
290,000.00
290,000.00
198,000.00
50,000.00
1,474,000.00
500,000.00
280,000.00
240,000.00
537,600.00

2 หลัง
1 หลัง
1 คอก
1 หลัง
13 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
52 หลัง

400,000.00
2,000,000.00
650,000.00
11,690,000.0
182,000.00
300,000.00
2,000,000.00
4,160,000.00

1 โรง
1 หลัง

300,000.00
8,080,000.00

1 ระบบ
1 หลัง

3,500,000.00
4,715,000.00

7
วันเดือน ปี
ทีไ่ ด้ มา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

เลขที่โฉนดหรือ
เลขทีอ่ าคาร
755
752
753
754
756
5 (กช.016)
750
759

พ.ศ. 2555

761

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

705
747
757

พ.ศ. 2555

760

รายการ

จานวน

ราคา (บาท)

ติดตั้งถังน้ าแบบน๊อคดาวล์วป้ องกันตะไคร่
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าภายใน
ปรับปรุ งเรื อนเพาะชา
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าและตูค้ วบคุมไฟฟ้ า
โรงเก็บเครื่ องมือเครื่ องทุนแรงฟาร์ ม
ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 60 ตรม.
โรงเรื อนพืชระบบปิ ด

1 ถัง

1 หลัง

797,660.00
2,049,000.00
821,055.00
262,000.00
446,383.67
400,000
1,876,000.00
9,399,600.00

สนามฟุตซอลต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
มาตรฐาน
เรื อนเพาะชาไม้ดอกไม้ประดับ
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าภายใน
ปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้างและระบบ
สาธารณูปโภค
ปรับปรุ ง-ซ่อมแซมอาคารห้องน้ าโรงเรื อน
ต่าง ๆ และถนนลาดยาง

1 สนาม

1,550,000.00

1 หลัง

198,000.00
2,018,795.75
550,000.00

1 หลัง

4,527,312.90
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2.3 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน (การใช้ หลักสู ตร)
ปัจจุบนั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชรดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 โดยมีหลักเกณฑ์การใช้หลักสู ตร ดังนี้
หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ตรนี้ ผูเ้ รี ย นสามารถลงทะเบี ยนเรี ย นได้ทุ ก วิธี เรี ย น
ที่กาหนดและนาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถโอนผลการเรี ยน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้ น การปฏิ บ ัติ จ ริ ง สามารถจัด การเรี ย นการสอนได้
หลากหลายรู ป แบบ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู้ ความเข้าใจในวิธีก ารและการดาเนิ นงาน มีท ักษะการ
ปฏิ บตั ิ งานในขอบเขตสาคัญและบริ บ ทต่ าง ๆ ที่ สั ม พันธ์ ก ันซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นงานประจา สามารถ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะไปสู่ บ ริ บ ทใหม่ สามารถให้ ค าแนะน า แก้ปั ญ หาเฉพาะด้า นและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและผูอ้ ื่ น มี ส่ ว นร่ ว มในคณะท างานหรื อ มี ก ารประสานงานกลุ่ ม รวมทั้ง มี
คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาเนินการ
ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติ หรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ย นละ 18 สั ป ดาห์ โดยมี เวลาเรี ย นและจ านวนหน่ ว ยกิ ต ตามที่ ก าหนด และสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทาการสอนไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน วันละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิต
ถือเกณฑ์ ดังนี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1
หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า
36 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54
ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่
น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวด
วิชา ฝึ กงาน และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิ ต ของแต่ ล ะหมวดวิช าตลอดหลัก สู ต ร ให้ เป็ นไปตามก าหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ส่ วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถ
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตร หรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสม
ของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพิ่มเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกาหนดรหัสวิชาจานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตรหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
กับ ภาคการผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ ก
ปฏิ บตั ิ เบื้ องต้นในสถานศึ กษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์
ที่ทนั สมัย และบรรยากาศการทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิ ญสถานการณ์ซ่ ึ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิด
ความมัน่ ใจและเจตคติที่ดีในการทางานและการประกอบอาชี พอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ป
ของการฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิ จหรื อหน่ วยงานของรัฐโดยใช้เวลา
รวมไม่ น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ก าหนดให้มี ค่าเท่ ากับ 4 หน่ วยกิ ต กรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ
สถาบัน ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ สามารถนารายวิชาในหมวดวิชาชี พที่ตรงหรื อ
สัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิ จหรื อหน่วยงานของรัฐ โดย
ใช้เวลารวมกับการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลื อกหัวข้อหรื อ
เรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ การดาเนิ นงาน การประเมินผล
และการจัดทารายงาน ซึ่ งอาจทาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของโครงการนั้น
ๆ โดยการจัดทาโครงการดังกล่าว ต้องดาเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู้ รี ยนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
ที่สัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจานวน 4 หน่วยกิต
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรี ยน 4
ชั่วโมง ต่อสัป ดาห์ กรณี ที่ ใช้รายวิชาเดี ยวหากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ 2 รายวิชา คื อ
โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ ที่
เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิ ดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อ
สถาบันกับ สถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ งใน
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บ ตั ิ ในสถานประกอบการ รัฐวิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
พัฒนากาลังคนตามจุดหมายของหลักสู ตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนารายวิชาทวิภาคีใน
กลุ่มทักษะวิชาชี พเลื อกไปกาหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทาแผนฝึ กอาชี พ การ
วัด และการประเมิ น ผลในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ ส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจนารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึ กษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 2
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ทุกภาคเรี ยน เพื่ อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลูกฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทางาน
ปลู ก ฝั งจิ ตส านึ ก และเสริ ม สร้ างการเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก ใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ในการท า
ประโยชน์ ต่อชุ มชนและท้องถิ่ น รวมทั้งการทะนุ บ ารุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม โดยการ
วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน ทั้งนี้ สาหรับนักเรี ยนอาชี วศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่า
ด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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11. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวติ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรี ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
11.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชี วติ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวติ ในลักษณะจาแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณาการใด ๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุ มสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ใน
สัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
12.2 หมวดวิ ช าทัก ษะวิ ช าชี พ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน สามารถปรั บ ปรุ ง
รายละเอี ยดของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ และหรื อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะ
วิช าชี พ เลื อกได้ โดยพิ จารณาจากจุ ดประสงค์ส าขาวิชาและมาตรฐานการศึก ษาวิชาชี พ สาขาวิช า
ตลอดจนความต้อ งการของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลื อกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่ น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด
13. การปรับปรุ งแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสู ตร
13.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสาคัญของหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาหรื อสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถ
ดาเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
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14. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น
คือ
14.1 คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
14.2 การบริ หารหลักสู ตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง พุทธศักราช 2546
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยน
ที่กาหนด และนาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถโอนผลการเรี ยน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง โดยสามารถนารายวิชาไปจัดฝึ กใน
สถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
2. เวลาเรียน
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติ ภาคเรี ยนละ 18
สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดู
ร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห์
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาเปิ ดทาการสอนไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ
5 วัน คาบละ 60 นาที (1 ชัว่ โมง)
2.3 เวลาเรี ยนตามปกติ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรื อเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด 2 ปี สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภท
วิชา/สาขาวิชาที่กาหนด ประมาณ 3 ปี
3. หน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 85 หน่วยกิตและไม่เกิน 100 หน่วยกิต
การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง
มีค่า 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิให้บูรณาการการเรี ยนการสอน
กาหนด2 - 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 40 - 60 ชัว่ โมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาที่นาไปฝึ กงานในสถานประกอบการ กาหนดเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่
น้อยกว่า40 ชัว่ โมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึ กอาชีพในระบบทวิภาคี ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 40 ชัว่ โมง มีค่า 1 หน่วยกิต
3.5 การทาโครงการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 แบ่งเป็ น
3 หมวดวิชาฝึ กงาน และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
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4.1 หมวดวิชาสามัญ
4.1.1 วิชาสามัญทัว่ ไป เป็ นวิชาที่เป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เป็ นวิชาที่เป็ นพื้นฐานสัมพันธ์กบั วิชาชีพ
4.2 หมวดวิชาชีพ แบ่งเป็ น
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เป็ นกลุ่มวิชาชีพสัมพันธ์ที่เป็ นพื้นฐานที่จาเป็ นในประเภทวิชา
นั้น ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เป็ นกลุ่มวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เป็ นกลุ่มวิชาชีพที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะเฉพาะด้าน
ในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝึ กงาน
4.5 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตและรายวิชาของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตาม
กาหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา ส่ วนรายวิชาแต่ละหมวดวิชา
สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร หรื อจัดตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น
ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องกาหนดรหัสวิชา จานวนคาบเรี ยนและจานวนหน่วยกิต ตามระเบียบที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตร
5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รี ยนจัดทาโครงการในภาคเรี ยนที่ 4 ไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัว่ โมง
กาหนดให้มีค่า 4 หน่วยกิต
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
6. ฝึ กงาน
6.1 ให้สถานศึกษานารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝึ กในสถานประกอบการ อย่างน้อย
1 ภาคเรี ยน
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้นื ความรู ้และคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 พื้นความรู ้ สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อ
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พต่างประเภท
วิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร
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แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาการเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุ
ไว้ในแต่ละสาขาวิชา
7.2 คุณสมบัติ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
8. การประเมินผลการเรียน
ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546
9. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยั
ของตนเอง การสันทนาการ และการส่ งเสริ มการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์
ต่อชุมชน ทานุบารุ งขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ
ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน ไม่นอ้ ยกว่า 120 ชัว่ โมง
10. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
10.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา และ
สาขาวิชา
10.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
10.4 เข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรและผ่านการประเมินตามที่กาหนด
11. การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหลักสู ตร
11.1 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็ นผูม้ ีอานาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546
11.2 ให้อธิ บดีกรมอาชีวศึกษาเป็ นผูม้ ีอานาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขา
งาน ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2546
11.3 ให้สถานศึกษาเป็ นผูม้ ีอานาจพัฒนา เพิ่มเติมรายวิชา ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
โดยต้องรายงานให้ตน้ สังกัดทราบ
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ
ปี การศึกษา 2556 ถึง ปี การศึกษา 2559
3.1 วิสัยทัศน์
“ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน พัฒนางานวิจยั
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สากล โดยคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
3.2 พันธกิจ
3.2.1 เพิ่มจานวนนักศึกษา
3.2.2 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาชีพ
3.2.3 ผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร และเทคโนโลยี ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด
3.2.4 วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล โดยคานึงถึงทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
3.2.5 ประสานความร่ วมมื อกับ องค์กรต่ างๆ เพื่ อเสริ มสร้ างและพัฒนาภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น
3.3 เป้าประสงค์
3.3.1 ผูส้ าเร็ จการศึกษามีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
3.3.2 ผูเ้ ข้าศึกษาต่อภายในวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น
3.3.3 ทุกภาคส่ วนได้รับโอกาสทางการศึกษาและฝึ กอบรม
3.3.4 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยกาแพงเพชร เป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้
3.3.5 มีแหล่งเรี ยนรู ้และทรัพยากรในการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมอย่างเพียงพอ
3.3.6 ผูเ้ รี ยนและฝึ กอบรมได้รับความพึงพอใจจากการจัดการศึกษาและฝึ กอบรม
3.3.7 สถานศึกษาผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน
3.3.8 มีเครื อข่ายความร่ วมมือจัดการศึกษาและฝึ กอบรม
3.3.9 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3.3.10 มีการวางแผนและดาเนินการบริ หารจัดการที่ดี
3.3.11 มีผลการศึกษาวิจยั และพัฒนาสนับสนุนการดาเนินงาน
3.3.12 ระบบบริ หารงานมีคุณภาพ
3.3.13 ครู และบุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
3.3.14 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
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3.4.1
3.4.2
3.4.3
มาตรฐานที่กาหนด
3.4.4
3.4.5
ท้องถิ่น

เพิ่มจานวนนักศึกษา
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาชีพ
ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตาม
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล โดยคานึงถึงทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
ประสานความร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาภูมิปัญญา

เป้าประสงค์ และตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
1. ผูส้ าเร็ จการศึกษามีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้
ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็ นใน
การศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละระดับที่
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
7. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาแต่ละระดับที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
8. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ได้งานทาใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
9. ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

10. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถวางแผนธุ รกิจ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรี ยน
11. ร้อยละของหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ
12. ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
13. จานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู
ที่ปรึ กษา
14. จานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสุ ขภาพ
และตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
2. ผูเ้ ข้าศึกษาต่อภายในวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น
1. ร้อยละผูเ้ ข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่ออกกลางคันลดลง
3. จานวนผูเ้ รี ยนในวิธีการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์
3. ทุกภาคส่ วนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
1. จานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/
ฝึ กอบรม
โครงการที่ให้บิการวิชาชีพและฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
2. จานวนศูนย์การเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
4. องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
1. จานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
ที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม
สยามบรมราชกุมารี หน่วยกาแพงเพชร
จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
2. จานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของครู ที่ใช้แผนการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับทักษะวิชาชีพ
อกท.

22
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

4. ร้อยละของสมาชิก อกท. ที่ทาโครงการ
วิชาชีพได้เลื่อนเป็ นสมาชิกระดับหน่วย
5. ร้อยละของสมาชิก อกท.ที่ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง
6. จานวนครั้งในการออกค่ายอาสาพัฒนา
7. จานวนสมาชิกที่ออกบริ การ Fix It Center
5. มีแหล่งเรี ยนรู ้และทรัพยากรในการจัดการศึกษา 1. ระดับคุณภาพการบริ หารและการจัดการ
และฝึ กอบรมอย่างเพียงพอ
ระบบฟาร์ มให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เชิงธุ รกิจ
2. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
3. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน
อาคารประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. ระดับความเหมาะสมในการจัด
ศูนย์วทิ ยบริ การให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
5. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์
6. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน
6. ผูเ้ รี ยนและฝึ กอบรมได้รับความพึงพอใจจากการ 1. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนและ
จัดการศึกษาและฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมที่มีต่อการจัดการศึกษาและ
ฝึ กอบรม
7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน 1. สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก สมศ.
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8. มีเครื อข่ายความร่ วมมือจัดการศึกษาและ
ฝึ กอบรม

9. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

10. มีการวางแผนและดาเนินการบริ หารจัดการที่ดี

11. มีผลการศึกษาวิจยั และพัฒนาสนับสนุนการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วดั
1. จานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. จานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
3. จาหนวนคน-ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. จานวนความถี่ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
2. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
1. มีแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
2. มีแผนยุทธศาสตร์
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. มีการสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี
1. จานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงการวิชาชีพ ที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
งานวิชาชีพหรื อใช้ประโยชน์ในชุมชน
หรื อสามารถนาไปต่อยอดเชิ งพาณิ ชย์
2. จานวนงานวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม
โครงงานที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
3. จานวนสิ่ งประดิษฐ์ ผลงานวิจยั
นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร
4. จานวนครู ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิจยั
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12. ระบบบริ หารงานมีคุณภาพ

13. ครู และบุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน

14. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

ตัวชี้วดั
1. ผลคะแนนจาก PART
2. ผลคะแนนจาก PMQA
3. ร้อยละของบุคลากรที่พอใจ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
1. ร้อยละของครู และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
2. ร้อยละของครู และบุคลากรที่ได้ศึกษา
ดูงาน
3. ร้อยละของครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
1. มีขอ้ มูลพื้นฐานเพื่อการตัดสิ นใจที่เป็ น
ปัจจุบนั
2. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
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บทที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ได้กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็ นด้านๆ ดังนี้

1. ด้ านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จ
การศึกษา
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะในการหางานทา การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอิสระ
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สถานประกอบการ หรื อ
หน่วยงานพึงพอใจ
1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะในการวางแผนธุ รกิจและมีรายได้ระหว่างเรี ยน
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กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ความรู้และ
1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ทักษะวิชาชีพตามหลักสู ตร
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ตามชั้นปี
ไป
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความ 1.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถ
ประยุกต์หลักการทาง
เข้าใจในหลักการด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มาใช้
ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
ในงานอาชีพได้
อาชีพอย่างเป็ นระบบ
1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการ 1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ทักษะ ในการสื่ อสาร ด้าน
ใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
การฟัง การอ่าน การเขียน
เหมาะสม
และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ 1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
ความสามารถใช้ความรู้
จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและ
และเทคโนโลยีที่จาเป็ น
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่าง
ในการศึกษาค้นคว้าและ
เหมาะสม
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม
1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
คุณธรรม จริ ยธรรม
วิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ที่ดี
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
75
77
79
81

75

77

79

81

75

77

79

81

75

77

79

81

75

77

79

81
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กลยุทธ์ (Strategy)
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลักสู ตรสาหรับผูส้ าเร็ จ
การศึกษา

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
75
77
79
81

1.6 ร้อยละของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาแต่ละระดับที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษาตามหลักสู ตร
1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็ จ
75
77
79
81
การศึกษาแต่ละระดับที่ผา่ น
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ 1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็ จ
60
62
63
64
ทักษะในการหางานทา
การศึกษา ที่ได้งานทาใน
การศึกษาต่อและการประกอบ
สถานประกอบการ/
อาชีพอิสระ
ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะ 1.9 ระดับความพึงพอใจของ
4.00- 4.00- 4.00- 4.00ของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สถาน
สถานประกอบการที่มีต่อ 5.00 5.00 5.00 5.00
ประกอบการ หรื อหน่วยงาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
พึงพอใจ
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา
1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และ 1.10 ร้อยละของผูเ้ รี ยนสามารถ 61
62
63
64
ทักษะในการวางแผนธุ รกิจและ
วางแผนธุ รกิจ ประกอบ
มีรายได้ระหว่างเรี ยน
อาชีพ และมีรายได้ระหว่าง
เรี ยน

2. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
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2.4 จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ ฝึ กปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู้
2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ และทวิภาคีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
76
77
78
79

2.1 ร่ วมมือกับสถานประกอบการ 2.1 ร้อยละของหลักสู ตรฐาน
ในการพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น 2.2 ร้อยละของแผนการจัดการ
76
77
78
79
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยส่ งเสริ ม
เรี ยนรู้แบบบูรณาการโดย
ให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตาม
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
2.3 สถานศึกษาจัดการเรี ยนรู้
65
66
67
68
อย่างหลากหลาย
2.4 ระดับความพึงพอใจของ
4.00- 4.00- 4.00- 4.00ผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน 5.00 5.00 5.00 5.00
ของผูส้ อน
2.5 ร้อยละของงบประมาณที่
15
15
15
15
สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก
อุปกรณ์สาหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้
2.6 ระดับความเหมาะสมและ
1:1.5 1:1.3 1:1 1:1
เหมาะสมและเพียงพอในแต่
เพียงพอของระบบ
ละสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขา
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เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
2.4 จัดสถานที่เรี ยน สถานที่
2.7 ระดับความเหมาะสมในการ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
ฝึ กปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษา
จัดอาคารเรี ยน อาคาร
ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ
ค้นคว้าให้เหมาะสมกับ
ประกอบ ห้องเรี ยน
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
ห้องปฏิบตั ิการโรงฝึ กงาน
สถานประกอบการ และแหล่ง
พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสม
การเรี ยนรู้อื่นๆ
กับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
2.8 ระดับคุณภาพการบริ หาร ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
และการจัดการระบบงาน ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ
ฟาร์ มให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เชิง
ธุ รกิจ
2.9 ระดับความเหมาะสมในการ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
จัดศูนย์วทิ ยบริ การให้
ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ
เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์
สู งสุ ด
2.10 ระดับความเหมาะสมในการ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ
จัดให้มีครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ
2.5 จัดระบบความปลอดภัยของ 2.11 ร้อยละของสาขางานที่
70
75
80
85
สภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวย
จัดระบบความปลอดภัย
ความสะดวก ที่เอื้อต่อการ
ของสภาพแวดล้อมสิ่ ง
เรี ยนรู้
อานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ ในสาขาวิชา/
สาขางาน
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)
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กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
90
91
92
93

2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
2.12 ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาที่ได้รับการ
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
พัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายใน 2.13 จานวนครั้งหรื อปริ มาณ
20
และภายนอกสถานศึกษา
ในการระดมทรัพยากรจาก ครั้ง
ร่ วมกันจัดการศึกษาทั้งใน
แหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ
ระบบและทวิภาคีอย่างมี
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
ประสิ ทธิภาพ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.14 จานวนสถานประกอบการที่ 15
มีการจัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา
2.15 จานวนคน-ชัว่ โมง ของ
90
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
2.16 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขา 100
งานที่ผสู้ อนประจามีคุณวุฒิ
ทางวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนตาม
เกณฑ์ผสู้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยน
ไม่เกิน 35 คน
2.17 อัตราส่ วนของผูส้ อนประจา 1:20
ต่อผูเ้ รี ยน

25
ครั้ง

30
ครั้ง

40
ครั้ง

16

17

18

91

92

93

100

100

100

1:20

1:20

1:20
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3. ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี้
3.1 จัดทาระบบการดูแลให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
3.1 จัดทาระบบการดูแลให้
3.1 จานวนครั้งของการจัดให้
26
26
26
26
คาปรึ กษาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษา
ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี
และมีประสิ ทธิภาพ
3.2 จานวนครั้งของการ
2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
จัดบริ การ ตรวจสารเสพติด
/ปี
/ปี
/ปี
/ปี
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า น้อยกว่า
3.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 30
28
25
20
3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้าน
3.4 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขา
100 100 100 100
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
งานที่มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3
และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
ประเภทคือกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
ด้านวิชาการ คุณธรรม
มนุษย์สัมพันธ์
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์
3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์ 3.5 ร้อยละของสาขาวิชา/สาขา
100 100 100 100
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม
งานที่มีการจัดกิจกรรมทั้ง 2
ประเพณี และทานุบารุ ง
ประเภทคือ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)
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4. ด้ านการบริการวิชาชีพสู่ สังคม โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
4.1 บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่ อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับแผนการ
บริ การวิชาชีพที่กาหนด
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

4.1 บริ การวิชาชีพที่เหมาะสมตาม 4.1 จานวนและประสิ ทธิผล
ความต้องการของชุมชน
ของกิจกรรม/โครงการที่
สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
ทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่ อง
4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
4.2 ร้อยละของงบประมาณใน
บริ การวิชาชีพอย่างเป็ นระบบ
การจัดกิจกรรม/โครงการที่
และสอดคล้องกับแผนการ
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ ก
บริ การวิชาชีพที่กาหนด
ทักษะวิชาชีพต่อ
งบดาเนินการ

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
10
10
10
10

0.21

0.22

0.23

5. ด้ านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั โดยมีกลยุทธ์ ดงั นี้
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.2 จัดสรรงบประมาณในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

0.24
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กลยุทธ์ (Strategy)
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
100 100 100 100

5.1 ร้อยละของสาขางานทั้ง
หลักสู ตร ปวช. และปวส.ที่
มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
โครงงานและโครงการ
วิชาชีพ
5.2 จานวนนวัตกรรม
4
4
4
4
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่มีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรื อได้รับการ
เผยแพร่ ระดับชาติ
5.3 ร้อยละของงบประมาณ
มาก มาก มาก มาก
ที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา
กว่า 1 กว่า 1 กว่า 1 กว่า 1
และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานต่องบดาเนินการ

5.2 จัดสรรงบประมาณในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับ 5.4 จานวนครั้งและช่อง
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
โครงงานที่นาไปใช้ในการ
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
โครงงาน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

5

6

7

8
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6. ด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
6.1 ใช้ภาวะผูน้ าและการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการผสมผสานความร่ วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

6.1 ใช้ภาวะผูน้ าและการมี
6.1 ระดับคุณภาพการ
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
ผสมผสานความร่ วมมือของ
ที่สอดคล้องกับแผน
บุคลากรในสถานศึกษา และ
ยุทธศาสตร์และการมี
หน่วยงาน หรื อ
ส่ วนร่ วมของประชาคม
บุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วน
อาชีวศึกษาด้วยความ
ร่ วมในการจัดการศึกษา
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของ 6.2 ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาด้านคุณธรรม
สถานศึกษาด้าน
จริ ยธรรม ตามจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐานวิชาชีพ
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
6.3 จัดระบบสารสนเทศและการ 6.3 ระดับคุณภาพของการ
จัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
จัดระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม
และการจัดการความรู้
ของสถานศึกษา

2557
มาก
กว่า
6 ข้อ

100

เป้าหมาย (Target)
2558 2559
มาก มาก
กว่า
กว่า
6 ข้อ 6 ข้อ

100

100

2560
มาก
กว่า
6 ข้อ

100

ครบ ครบ ครบ ครบ
ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ ทุกข้อ
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7. ด้ านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
7.1 จัดระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
ครบทั้ง ครบทั้ง ครบทั้ง ครบทั้ง
4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ

7.1 จัดระบบกลไกในการประกัน 7.1 สถานศึกษามีกลไก
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
ระบบการประกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
คุณภาพ ด้านโครงสร้าง
ต่อเนื่อง
การบริ หาร บุคลากร
การปฏิบตั ิงาน ตาม
พันธกิจ 4 ข้อดังนี้
- จัดทาคู่มือดาเนินงาน
การประกันคุณภาพ
ภายใน
- ดาเนินการตาม
แผนการประกัน
คุณภาพภายใน
- ตรวจสอบติดตามการ
ดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน
- รายงานผลการ
ดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน
7.2 ประสิ ทธิผลของการ
ครบทั้ง ครบทั้ง ครบทั้ง ครบทั้ง
ประกันคุณภาพภายใน
5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ
โดยปฏิบตั ิดงั นี้
- มีคู่มือและแผนการ
ประกันคุณภาพภายใน
- หลักฐานหรื อรายงาน
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กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)
ผลการตรวจประเมิน
ภายในประจาปี
- ข้อมูลหลักฐานที่แสดง
ถึงการนาผลการ
ประเมินรวมทั้ง
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะมาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุ งการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
- มีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
ต่อกรรมการ
สถานศึกษาและ
สาธารณชน
- มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมี
นวัตกรรมการประกัน
คุณภาพที่พฒั นาขึ้น
มีการปฏิบตั ิที่ดีหรื อ
เป็ นแหล่งอ้างอิงของ
สถานศึกษาอื่น

เป้าหมาย (Target)
2557 2558 2559 2560
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บทที่ 3
จุดเน้ นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัย ระหว่างปี การศึกษา 2556 ถึง ปี การศึกษา
2559 สถานศึกษาได้กาหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. ด้ านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
กลยุทธ์ (Strategy)
1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ความรู ้
และทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจสังคม
และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2557
- โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
- โครงการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิใน
สถาน
ประกอบการ
- โครงการนิเทศ
ภายใน

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559
- โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
- โครงการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิใน
สถาน
ประกอบการ
- โครงการนิเทศ
ภายใน

- โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
- โครงการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิใน
สถาน
ประกอบการ
- โครงการนิเทศ
ภายใน

ปี 2560
- โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
- โครงการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิใน
สถาน
ประกอบการ
- โครงการนิเทศ
ภายใน

1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนให้
ผูเ้ รี ยนให้
ผูเ้ รี ยนให้
ผูเ้ รี ยนให้
ในหลักการด้าน
สามารถประยุกต์ สามารถประยุกต์ สามารถประยุกต์ สามารถประยุกต์
คณิ ตศาสตร์และ
หลักการทาง
หลักการทาง
หลักการทาง
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ให้สามารถ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
นามาประยุกต์ใช้
คณิ ตศาสตร์มาใช้ คณิ ตศาสตร์มาใช้ คณิ ตศาสตร์มาใช้ คณิ ตศาสตร์มาใช้
ในงานอาชีพได้
ในการปฏิบตั ิงาน ในการปฏิบตั ิงาน ในการปฏิบตั ิงาน ในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ
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โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559

กลยุทธ์ (Strategy)

ปี 2557
ปี 2560
1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ - โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
ในการใช้ภาษาสื่ อสาร ครู ภาษาไทยและ ครู ภาษาไทยและ ครู ภาษาไทยและ ครู ภาษาไทยและ
ได้อย่างถูกต้อง
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
เหมาะสม
- โครงการจัดหา - โครงการจัดหา - โครงการจัดหา - โครงการจัดหา
สื่ อภาษาไทยและ สื่ อภาษาไทยและ สื่ อภาษาไทยและ สื่ อภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีที่จาเป็ น
ในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม

- โครงการ
- โครงการ
ฝึ กอบรม การใช้ ฝึ กอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น
เบื้องต้น
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
สื่ อเทคโนโลยี
สื่ อเทคโนโลยี
- โครงการจัดหา - โครงการจัดหา
ครุ ภณ
ั ฑ์
ครุ ภณ
ั ฑ์
เทคโนโลยีใหม่
เทคโนโลยีใหม่

1.5 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
- โครงการ
คุณธรรม จริ ยธรรม
คุณธรรมนา
ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ
วิชาชีพ การมี
- โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสม
บุคลิกภาพและ
และมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี มนุษยสัมพันธ์
- โครงการวิจยั
คุณธรรมนา
วิชาชีพ

- โครงการ
คุณธรรมนา
วิชาชีพ
- โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์
- โครงการวิจยั
คุณธรรมนา
วิชาชีพ

- โครงการ
ฝึ กอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น
- โครงการพัฒนา
สื่ อเทคโนโลยี
- โครงการจัดหา
ครุ ภณ
ั ฑ์
เทคโนโลยีใหม่

- โครงการ
ฝึ กอบรม การใช้
อินเตอร์เน็ต
เบื้องต้น
- โครงการพัฒนา
สื่ อเทคโนโลยี
- โครงการจัดหา
ครุ ภณ
ั ฑ์
เทคโนโลยีใหม่

- โครงการ
คุณธรรมนา
วิชาชีพ
- โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์
- โครงการวิจยั
คุณธรรมนา
วิชาชีพ

- โครงการ
คุณธรรมนา
วิชาชีพ
- โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์
- โครงการวิจยั
คุณธรรมนา
วิชาชีพ
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กลยุทธ์ (Strategy)
1.6 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
หลักสูตรสาหรับ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

1.7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้และทักษะ
ในการหางานทา
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอิสระ

ปี 2557
- โครงการความ
ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการสอน
ซ่อมเสริ ม
-โครงการพัฒนา
ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559
- โครงการความ
ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการสอน
ซ่อมเสริ ม
-โครงการพัฒนา
ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
-โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

- โครงการความ
ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการสอน
ซ่อมเสริ ม
-โครงการพัฒนา
ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

ปี 2560
- โครงการความ
ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการสอน
ซ่อมเสริ ม
-โครงการพัฒนา
ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ

- โครงการบ่มเพาะ - โครงการบ่มเพาะ - โครงการบ่มเพาะ - โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการ
ผูป้ ระกอบการ
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
- โครงการศูนย์
- โครงการศูนย์
- โครงการศูนย์
- โครงการศูนย์
กาลังคน
กาลังคน
กาลังคน
กาลังคน
- โครงการเตรี ยม - โครงการเตรี ยม -โครงการเตรี ยม -โครงการเตรี ยม
ความพร้อมก่อน ความพร้อมก่อน ความพร้อมก่อน ความพร้อมก่อน
เข้าสู่สถาน
เข้าสู่สถาน
เข้าสู่สถาน
เข้าสู่สถาน
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ
ประกอบการ

1.8 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
-โครงการสารวจ
คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ ความพึงพอใจ
การศึกษาที่สถาน
ของสถาน
ประกอบการ หรื อ
ประกอบการ
หน่วยงานพึงพอใจ

-โครงการสารวจ
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ

-โครงการสารวจ
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ

-โครงการสารวจ
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ

1.9 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
- โครงการหา
ความรู ้และทักษะในการ รายได้ระหว่าง
วางแผนธุรกิจและมี
เรี ยนของ
รายได้ระหว่างเรี ยน
นักศึกษา

- โครงการหา
รายได้ระหว่าง
เรี ยนของ
นักศึกษา

- โครงการหา
รายได้ระหว่าง
เรี ยนของ
นักศึกษา

- โครงการหา
รายได้ระหว่าง
เรี ยนของ
นักศึกษา
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2. ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 ร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ปี 2557
-โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

2.2 จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ - โครงการประชุม
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
เชิงปฏิบตั ิการ
สาคัญโดยส่ งเสริ มให้ พัฒนาแผนการ
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
จัดการเรี ยนรู ้แบบ
ตนเองตามธรรมชาติ
บูรณาการ
และเต็มตามศักยภาพ - โครงการพัฒนา
เทคนิคการจัดการ
เรี ยนการสอน
- โครงการพัฒนา
สื่ อและเทคโนโลยี
การจัดการเรี ยน
การสอน
2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ - โครงการจัดหาจัด
ให้เหมาะสมและ
ซื่ อเครื่ อง
เพียงพอในแต่ละ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
สาขาวิชา
การศึกษา
- โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559
-โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

-โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

ปี 2560
-โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

- โครงการประชุม - โครงการประชุม - โครงการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ
เชิงปฏิบตั ิการ
เชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาแผนการ
พัฒนาแผนการ
พัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการ
แบบบูรณาการ
แบบบูรณาการ

-โครงการพัฒนาสื่ อ -โครงการพัฒนาสื่ อ -โครงการพัฒนาสื่ อ
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
การจัดการเรี ยน
การจัดการเรี ยน
การจัดการเรี ยน
การสอน
การสอน
การสอน

- โครงการจัดหา - โครงการจัดหา - โครงการจัดหา
จัดซื่ อเครื่ อง
จัดซื่ อเครื่ อง
จัดซื่ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์เพื่อ คอมพิวเตอร์เพื่อ คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
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โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2557
2.4 จัดสถานที่เรี ยน
- โครงการพัฒนา
- โครงการพัฒนา
สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ อาคาร
สถานที่ อาคาร
สถานที่ศึกษาค้นคว้า
เรี ยน ห้องเรี ยน
เรี ยน ห้องเรี ยน
ให้เหมาะสมกับ
ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการ
สาขาวิชา ทั้งใน
โรงฝึ กงาน งาน
โรงฝึ กงาน งาน
สถานศึกษา สถาน
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ประกอบการ และ
-โครงการห้องสมุด -โครงการ
แหล่งการเรี ยนรู ้อื่นๆ 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

ปี 2560

- โครงการพัฒนา
สถานที่ อาคาร
เรี ยน ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน งาน
ฟาร์ม
-โครงการ
ห้องสมุด 3 ดี

- โครงการพัฒนา
สถานที่ อาคาร
เรี ยน ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน งาน
ฟาร์ม
-โครงการ
ห้องสมุด 3 ดี

2.5 จัดระบบความ
- โครงการ
- โครงการ
ปลอดภัยของ
สถานศึกษาปลอด สถานศึกษา
สภาพแวดล้อมและสิ่ ง อุบตั ิภยั
ปลอดอุบตั ิภยั
อานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

- โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดอุบตั ิภยั

- โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดอุบตั ิภยั

2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคน - โครงการพัฒนา
ของสถานศึกษาใน
บุคลากร
งานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง

- โครงการพัฒนา
บุคลากร

- โครงการพัฒนา
บุคลากร

- โครงการพัฒนา
บุคลากร

2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้ง - โครงการระดม
- โครงการระดม - โครงการระดม - โครงการระดม
ภายในและภายนอก
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
สถานศึกษาร่ วมกันจัด การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษาทั้งในระบบ - โครงการเพิ่ม
- โครงการเพิ่ม
- โครงการเพิ่ม
- โครงการเพิ่ม
และทวิภาคีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ
การจัดอาชีวศึกษา การจัด
การจัด
การจัด
ระบบทวิภาคีและ อาชีวศึกษาระบบ อาชีวศึกษาระบบ อาชีวศึกษาระบบ
การฝึ กงาน
ทวิภาคีและการ
ทวิภาคีและการ
ทวิภาคีและการ
- โครงการเสริ ม
ฝึ กงาน
ฝึ กงาน
ฝึ กงาน
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ปี 2557
ประสบการณ์
ทักษะชีวิต
- โครงการเสริ ม
ทักษะวิชาชีพ
- โครงการขับขี่
ปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559
- โครงการเสริ ม
ประสบการณ์
ทักษะชีวิต
- โครงการเสริ ม
ทักษะวิชาชีพ
- โครงการขับขี่
ปลอดภัย

- โครงการเสริ ม
ประสบการณ์
ทักษะชีวิต
- โครงการเสริ ม
ทักษะวิชาชีพ
- โครงการขับขี่
ปลอดภัย

ปี 2560
- โครงการเสริ ม
ประสบการณ์
ทักษะชีวิต
- โครงการเสริ ม
ทักษะวิชาชีพ
- โครงการขับขี่
ปลอดภัย

3. ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ (Strategy)

ปี 2557
3.1 จัดทาระบบการดูแล - โครงการพัฒนา
ให้คาปรึ กษาผูเ้ รี ยน ระบบดูแลผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนื่องและมี -โครงการสถานศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพ
ปลอดยาเสพติด
- โครงการโรงเรี ยน สี
ขาว
- โครงการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน
3.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและ
มนุษย์สมั พันธ์

- ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
- กิจกรรม อกท.
- โครงการกีฬาภายใน

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2560

- โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผูเ้ รี ยน
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
- โครงการโรงเรี ยนสี
ขาว
- โครงการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน

- โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผูเ้ รี ยน
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
- โครงการโรงเรี ยนสี
ขาว
- โครงการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน

- โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผูเ้ รี ยน
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด
- โครงการโรงเรี ยนสี
ขาว
-โครงการแก้ปัญหา
การออกกลางคัน

- ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
- กิจกรรม อกท.
- โครงการกีฬา
ภายใน

- ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
- กิจกรรม อกท.
- โครงการกีฬา
ภายใน

- ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
- กิจกรรม อกท.
- โครงการกีฬา
ภายใน
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กลยุทธ์ (Strategy)
3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี
และทานุบารุ งศิลป
วัฒนธรรม

ปี 2557
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ
-โครงการปลูกป่ า
-โครงการร่ วม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
- กิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
- กิจกรรมรณรงค์แต่ง
กายนิยมไทย

โครงการ/กิจกรรม (Initiative)
ปี 2558
ปี 2559
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ
-โครงการปลูกป่ า
-โครงการร่ วม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
- กิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
- กิจกรรมรณรงค์
แต่งกายนิยมไทย

-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ
-โครงการปลูกป่ า
-โครงการร่ วม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
- กิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
- กิจกรรมรณรงค์
แต่งกายนิยมไทย

ปี 2560
-โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ
-โครงการปลูกป่ า
-โครงการร่ วม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
- กิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
- กิจกรรมรณรงค์
แต่งกายนิยมไทย

4. ด้ านการบริการวิชาชีพสู่ สังคม โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ (Strategy)

ปี 2557
4.1 บริ การวิชาชีพ
- โครงการสร้าง
ที่เหมาะสมตาม
อาชีพเพื่อชุมชน
ความต้องการ
- โครงการอบรม
ของชุมชน สังคม
เกษตรกรรม
องค์กร ทั้งภาครัฐ
ระยะสั้น
และเอกชนเพื่อการ - โครงการฝึ กอบรม
พัฒนาประเทศอย่าง 108 อาชีพ
ต่อเนื่อง
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการ
ใหม่

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
- โครงการสร้าง
อาชีพเพื่อชุมชน
- โครงการอบรม
เกษตรกรรม
ระยะสั้น
- โครงการฝึ กอบรม
108 อาชีพ
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการ
ใหม่

- โครงการสร้าง
อาชีพเพื่อชุมชน
- โครงการอบรม
เกษตรกรรม
ระยะสั้น
- โครงการฝึ กอบรม
108 อาชีพ
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการ
ใหม่

ปี 2560
- โครงการสร้าง
อาชีพเพื่อชุมชน
- โครงการอบรม
เกษตรกรรม
ระยะสั้น
- โครงการฝึ กอบรม
108 อาชีพ
- โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการ
ใหม่
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4.2 จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการบริ การ
วิชาชีพอย่าง
เป็ นระบบและ
สอดคล้องกับ
แผนการบริ การ
วิชาชีพที่กาหนด

ปี 2557
- โครงการสารวจ
ความต้องการ
ฝึ กอาชีพของ
ประชาชน
- โครงการประเมิน
คุณภาพชีวิต
ของผูผ้ า่ นการ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2560

- โครงการสารวจ - โครงการสารวจ - โครงการสารวจ
ความต้องการ
ความต้องการ
ความต้องการ
ฝึ กอาชีพของ
ฝึ กอาชีพของ
ฝึ กอาชีพของ
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
- โครงการประเมิน - โครงการประเมิน - โครงการประเมิน
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ของผูผ้ า่ นการ
ของผูผ้ า่ นการ
ของผูผ้ า่ นการ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ

5. ด้ านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ (Strategy)

ปี 2557
5.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน - โครงการส่ งเสริ ม
ให้มีการสร้างและ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
งานวิจยั และ
และโครงงานที่
โครงงาน
นาไปใช้ในการ
- โครงการพัฒนา
พัฒนาการเรี ยนการ นวัตกรรม
สอน ชุมชน สังคม สิ่ งประดิษฐ์
และประเทศชาติ
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิ ชย์ สู่ชุมชน
ท้องถิ่นและการ
ประกวด
ระดับชาติ

เป้าหมาย (Target)
ปี 2558
ปี 2559
- โครงการส่ งเสริ ม
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน
- โครงการพัฒนา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิ ชย์ สู่ชุมชน
ท้องถิ่นและการ
ประกวด
ระดับชาติ

- โครงการส่ งเสริ ม
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน
- โครงการพัฒนา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิ ชย์ สู่ชุมชน
ท้องถิ่นและการ
ประกวด
ระดับชาติ

ปี 2560
- โครงการส่ งเสริ ม
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน
- โครงการพัฒนา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานสู่เชิง
พาณิ ชย์ สู่ชุมชน
ท้องถิ่นและการ
ประกวด
ระดับชาติ
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5.2 จัดสรรงบประมาณ
ในการสร้าง พัฒนา
และเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้
ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
5.3 จัดการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงานที่นาไปใช้
ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

เป้าหมาย (Target)
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2557
-โครงการหาทุน
สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

-โครงการหาทุน
สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

-โครงการหาทุน
สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

-โครงการหาทุน
สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

-โครงการเผยแพร
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

- โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

- โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และ
โครงงาน

ปี 2560
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6. ด้ านภาวะผู้นาและการจัดการ โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559

กลยุทธ์ (Strategy)

ปี 2557
ปี 2560
6.1 ใช้ภาวะผูน้ าและการ - โครงการพัฒนา
-โครงการพัฒนา
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
มีวิสยั ทัศน์ของ
คุณภาพการบริ หาร คุณภาพการบริ หาร คุณภาพการบริ หาร คุณภาพการ
ผูบ้ ริ หารในการ
จัดการภายใน
จัดการภายใน
จัดการภายใน
บริ หารจัดการ
ผสมผสานความ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ภายใน
ร่ วมมือของบุคลากร - โครงการศึกษา
- โครงการศึกษา
- โครงการศึกษา
สถานศึกษา
ในสถานศึกษา และ
ประสิ ทธิ ภาพการ
ประสิ ทธิ ภาพการ
ประสิ ทธิ ภาพการ - โครงการศึกษา
หน่วยงาน หรื อ
บริ หารสถานศึกษา บริ หารสถานศึกษา บริ หารสถานศึกษา ประสิ ทธิ ภาพ
บุคคลภายนอกให้เข้า
การบริ หาร
มามีส่วนร่ วมในการ
สถานศึกษา
จัดการศึกษา
6.2 จัดระบบการดูแล
บุคลากรของ
สถานศึกษาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
ตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ

- โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
- โครงการเชิดชูครู
ผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรมดีเลิศ
ครู ดีเด่น
- โครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

- โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
- โครงการเชิดชูครู
ผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรมดีเลิศ
ครู ดีเด่น
- โครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

6.3 จัดระบบสารสนเทศ - โครงการพัฒนา
และการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
ความรู ้เพื่อการพัฒนา เพื่อการบริ หาร
สถานศึกษาอย่าง
จัดการ
เหมาะสม

- โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หาร
จัดการ

- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเลื่อน บุคลากรเพื่อ
วิทยฐานะ
เลื่อนวิทยฐานะ
- โครงการเชิดชูครู - โครงการเชิดชูครู
ผูม้ ีคุณธรรม
ผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรมดีเลิศ
จริ ยธรรมดีเลิศ
ครู ดีเด่น
ครู ดีเด่น
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
ผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรตาม
และบุคลากร
มาตรฐานวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หาร
เพื่อการบริ หาร
จัดการ
จัดการ
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7. ด้ านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยมีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

กลยุทธ์ (Strategy)

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559

ปี 2557
ปี 2560
7.1 จัดระบบกลไกในการ - โครงการพัฒนา
- โครงการพัฒนา
- โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
- โครงการปรับปรุ ง - โครงการปรับปรุ ง - โครงการปรับปรุ ง - โครงการ
สานักงานประกัน
สานักงานประกัน
สานักงานประกัน ปรับปรุ ง
คุณภาพและ
คุณภาพและ
คุณภาพและ
สานักงาน
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา
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บทที่ 4
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตร
ปั จจุ บ ั น วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก าแพงเพชร เปิ ดท าการสอนหลั ก สู ตร
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.อศ.กช.) หลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.อศ.กช.) และ
โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ดังนี้
การจัดการศึกษาในระบบ
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.2 ประเภทวิชาพาณิ ชยการ สาขางานการบัญชี , สาขาคอมพิวเตอร์
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
2.1.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์
2.1.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2.1.3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.2 ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การจัดการศึกษานอกระบบ
1.โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น
2. แกนมัธยม/แกนประถม
3. การฝึ กอบรม 108 อาชีพ
4. หลักสู ตรฝึ กอบรมอาชีพสาหรับเยาวชนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น
(9+1)
5. ฝึ กอบรมระยะสั้นสาหรับประชาชนทัว่ ไป
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ส่ วนที่ 5
บทบาทหน้ าทีผ่ ู้เกีย่ วข้ องกับการจัดการศึกษา
1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการบริ หารสถานศึกษา
โดยพิจารณาความเห็นชอบ เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1) กาหนดเป้ าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถานศึกษา
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี
3) กาหนดแผนการรับนักเรี ยน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิม่ ประเภทวิชา สาขาวิชา
ที่เปิ ดสอนในสถานศึกษา
4) เรื่ องอื่นๆ ที่ผอู ้ านวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
5) กากับ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 ผูอ้ านวยการ มีหน้าที่
1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริ หารกิจการของ
สถานศึกษา ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา
3) จัดทาและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศและการวัดประเมินผล
4) ส่ งเสริ มและจัดการศึกษา ฝึ กอบรมให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมายทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
5) จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) บริ หารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
7) วางแผนการบริ หารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน วินยั การรักษาวินยั การดาเนินการทางวินยั การออกจากราชการ
การอุทธรณ์และร้องทุกข์
8) จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
10) ประสานความร่ วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน
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11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
13) เป็ นผูแ้ ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ ไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
14) ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.2 รองผูอ้ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผูอ้ านวยการวิทยาลัย โดย
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการวิทยาลัยในการช่วยบริ หารกิจการของสถานศึกษา การ
วางแผนการปฏิบตั ิงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุคคล การบริ หารทัว่ ไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิรองจาก
ผูอ้ านวยการ โดยช่วยปฏิบตั ิราชการในเรื่ องต่อไปนี้
1) บริ หารกิจการสถานศึกษาให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2) วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3) จัดทาและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศและการวัดผลประเมินผล
4) ส่ งเสริ มและจัดการศึกษาฝึ กอบรมให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมายทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
5) จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) การบริ หารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น
7) วางแผนการบริ หารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน วินยั การรักษาวินยั การดาเนินการทางวินยั และการออกจากราชการ
8) จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
10) ประสานความร่ วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน
11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
13) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ พัฒนา
ผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครอง บุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนการบริ การสังคมด้าน
วิชาการและด้านวิชาชีพและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ดังนี้คือ
1) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
5) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อ
ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
6) ทานุบารุ ง ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
8) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
4. ครู ผ้ ชู ่ วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
พัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่ องก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิดงั นี้คือ
1) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
5) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
5. พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจาและลูกจ้ างชั่ วคราว มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายให้ปฏิบตั ิ
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ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายจุลพันธ์
ทับทิม
ประธานคณะกรรมการ
นางสุ ดคะนึง
สังข์นอ้ ย
กรรมการผูแ้ ทนครู หรื อคณาจารย์
นายวันชัย
พ่ายแว่น
กรรมการผูแ้ ทนผูป้ กครอง
นายสุ วทิ ย์
เทพภักดี
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
นายมานัตย์
ทองแจ่ม
กรรมการผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นายวานุรักษ์
วัฒนศิริ
กรมการผูแ้ ทนศิษย์เก่า
พระครู โอภาสวิริยคุณ (ประภาส ตันจันทร์)
กรรมการผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์หรื อ
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
8. พระอธิการสุ รัตน์ จนทสิ ริ (สุ รัตน์ จันทร์มะณี ) กรรมการผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์หรื อ
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
9. นายชัย
ลินมา
กรรมการผูแ้ ทนสถานประกอบการ
10. นายอูด๊
อกอุ่น
กรรมการผูแ้ ทนสถานประกอบการ
11. นายวิวฒั น์
เอกสุ ทธิ์
กรรมการผูแ้ ทนสถานประกอบการ
12. นายเกรี ยงไกร
อังอานวยศิริ
กรรมการผูแ้ ทนสถานประกอบการ
13. นายมนต์ชยั
รุ่ งชาญชัย
กรรมการผูแ้ ทนสถานประกอบการ
14. นายไพรัตน์
ลี้พิทกั ษ์พงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
15. นายพิทกั ษ์
มหบุญพาชัย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
16. นายจุลพันธ์
ทับทิม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
17. นายวีระศักดิ์
กระบวนศรี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
18. นายประทีป
จิตต์อารี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
19. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพช
กรรมการ เลขานุการ
(ใช้ระเบียบ ปี พ.ศ.2529 ปรับปรุ ง พ.ศ.2537 เป็ นแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการ)
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ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุ ภาพ
นายธานินทร์
นายอานาจ
นางรุ่ งนภา
น.ส.ประไพรสาร
นายสมยศ
นายรณพีร์
น.ส.นพภาพร
นางสุ ดคนึง
นางรสสุ คนธ์

มณี รัตน์
สังข์นอ้ ย
ศรแก้ว
เจือโร่ ง
รักษาบุญ
เจริ ญศิลป์
สงขัย
ขุนพลช่วย
สังข์นอ้ ย
แย้มดี

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนงานฯ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาฯ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากร
ผูแ้ ทนฝ่ ายแผนงานฯ
ผูแ้ ทนฝ่ ายวิชาการ
ผูแ้ ทนฝ่ ายพัฒนาฯ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก ง
รายชื่ อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายสุ ภาพ
นายธานินทร์
นายอานาจ
นางรุ่ งนภา
นางสาวประไพรสาร
นางสุ ดคนึง
นายรณพีร์
นางพันธ์ทวี
นายพิทยา
นางสาวอุฑาทิพย์
นายปองพล
นางศรี พรรณ
นางรสสุ คนธ์
นายสมยศ
นางสาวสุ ชนีย ์
นายเกียรติพงษ์
นางสาวสุ ทธิชา
นายสมพร
นางอรนุช
นางจิรประภา
นายเฉลิมพล
นางสาวนพภาพร
นางสาวสุ ขสิ ริ
นางสาวรพีพร
นางพัชริ นทร์
นางสาวนุช
นายไพทูรย์
นางสาววันทนีย ์

มณี รัตน์
สังข์นอ้ ย
ศรแก้ว
เจือโร่ ง
รักษาบุญ
สังข์นอ้ ย
สงขัย
สหะรัตน์
แย้มดี
ธนบูลย์กลู ศรี
พูลสุ ข
ต้นกวาว
แย้มดี
เจริ ญศิลป์
ทรัพย์สมบูรณ์
เพิ่มพัฒนากุล
อิ่มเอิบสิ น
โพธิ์ กาเนิด
อยูย่ อด
เจริ ญศิลป์
ภูสถาน
ขุนพลช่วย
อินจันทร์
ทองยิง่
เกสรบัว
อินทร์ใย
นามสง่า
สี ทา

ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
รองผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

นางสาวจันทร์ทิพย์
นายสุ นทร
นายธวัชชัย
นางสาวพนมรุ ้ง
นายนพดล
นายเอกศักดิ์
นายศิริศกั ดิ์

ใจแสน
พลอยมี
คชาธาร
พูนใจสม
สังข์นอ้ ย
พิทกั ษ์เสาวภาพ
ทรัพย์มูล

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
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การวิเคราะห์ สภาพปัจจุบนั ของวิทยาลัย
จุดแข็ง
1. ปริ มาณพื้นที่มาก,เหมาะสมกับทางด้านการเกษตร,สถานที่อานวยความสะดวกด้านการเรี ยน
2. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบตั ิ,มีความรู้ความสามารถ
3. มีงานฟาร์ ม ผลผลิตสามารถจาหน่ายได้
จุดอ่ อน
1. ขาดการพัฒนาบุคลากร,ขาดการประชุม/ประสานงาน ปรึ กษาหารื อ รวมถึงภาระงานและ
ปริ มาณครู
2. ผลผลิตงานฟาร์มมีจานวนน้อย,ขาดความโดดเด่น
3. วิทยาลัยขาดการดูแลระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ,พื้นที่ในการใช้งานไม่เหมาะสม รวมถึง
เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนไม่ทนั สมัย
โอกาส
1. การมีส่วนร่ วมของหน่วยงานและฝ่ ายต่าง ๆ ทาให้องค์กรเป็ นที่ยอมรับ
2. การพัฒนาทางด้านผลผลิตให้รองรับกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่ อง สร้างรายได้
ให้กบั บุคลากรและองค์กร,นักเรี ยน
3. เป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเกษตรให้กบั ชุมชน
อุปสรรค์
1. การบริ หารองค์กรไม่กระฉับกระเฉง ไม่รวดเร็ ว ติดขัด นโยบายเร่ ง-ด่วน
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีนอ้ ย
3. ค่านิยมทางสังคมที่จะส่ งเด็กเข้าสู่ ม 4 , หรื อส่ งเข้าเรี ยนด้านเกษตร,รวมทั้งการแย่งผูเ้ รี ยนของ
สถานศึกษาต่าง ๆ

