บทที่ ๑
บทนำ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑
ประเด็นการพัฒนาประเทศมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีวิสัยทัศน์ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับข้อต่างๆดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง
วัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วย
การเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้าง
งานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริม
ให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๓.๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร อาหารและพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบ
สินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
ภาคเกษตรกร

หน้า ๒
๓.๒ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานที่มี
คุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
นาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสาคัญกับ
- การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคคลในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการ
นาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นนโยบำยตำมแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการศึกษา
- เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
- สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
- ปฏิรูปครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
- จัดการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
– เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
- เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๙ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หน้า ๓
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัย มีคุณภาพมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา มี
จิตสานึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คูณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์
“คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวที
โลก”
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
๒. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
๒. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๓. เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน
เป้ำหมำยหลัก
๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒. สถานศึกษาทุกระดับผ่านการรับรองมาตรฐานทางกการศึกษา
๓. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม
๔. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาสังคม
ประเทศหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
๕. ผู้เรียนและกาลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อม เชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน
๖. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา จุดเน้น
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงาน นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันการแข่งขันของประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคน
มากกว่าจานวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต ซึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรและผู้เรียนจานวนหลายล้านคน ประกอบกับผลสรุปของการศึกษาไทยที่ผ่านมา คือ ใช้เวลาเรียน
มาก เรียนรู้ได้น้อย มีความเครียด และคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาต่า ดังนั้น

หน้า ๔
นโยบำย “ปีแห่งกำรรวมพลังยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ”
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)ประกาศนโยบาย “ปีแห่งการ
รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
เป้าหมาย : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2558
1) ผลการจัดอันดับการศึกษาไทย ผลการทดสอบ PISA ของไทยอยู่ในอันดับดีขึ้น
2) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญเพิ่มขึ้น 50 : 50
3) มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึ้น
4) มีการกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น
ทั้งนี้ โดยจะเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดและ
สนับสนุนการศึกษามากขึ้น
๘ นโยบำย : เร่งรัดดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล และสำนต่องำนที่ได้ดำเนินกำรไว้แล้ว
๑.เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ
๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จานวนการผลิตสอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครู
ให้
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดูแลระบบสวัสดิการครูเพื่อขวัญและกาลังใจ
๓. เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการ
เรียนการสอน และการพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
๔. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กาหนดทักษะความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ เพื่อการมีงานทา มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ มี
มาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะ ทวิภาคี เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น
๕.ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย
เชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
๖.ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐ
กากับควบคุมเท่าที่จาเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
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๗. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสและพิการ ให้กองทุน ICL เป็นกลไกพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
๘. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับความปลอดภัย
การสร้างขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปีแห่ง
“การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”
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5 กลไกขับเคลื่อน
๑. เร่งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๒. จัดตั้งสถาบันวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยรวมถึงการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ด้วย
๓. สร้างความเข็มแข็งของกลไกวัดผล
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
๔. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
เพื่อประกันความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 แนวทำงกำรบริหำร
๑. ตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสาคัญต่างๆ
โดยระดมภาคส่วนต่างๆ มาร่วม
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้น
จากคณะกรรมการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ PISA
๒. จัดประชุมปฏิบัติการ (Workshop)
อย่างเป็นระบบเพื่อการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ตามนโยบาย

นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) มอบแก่ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2556
นโยบาย : พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้ระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ พัฒนาการเรียนการสอนโดยขยายระบบทวิภาคี ร่วมมือกับภาคการผลิตและสถานประกอบการ
มากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ในลักษณะทวิภาคี
โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญ เปลี่ยนเป็น ๕๐ : ๕๐ ภายในปี ๒๕๕๘
กรอบแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ :
๑. ประเมินสถานการณ์อาชีวศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อนามากาหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและสถานการณ์ โดยให้สถาบันเทคโนโลยี ๓-๔ มาช่วยดาเนินการ
๒. เร่งผลิตกาลังคนระดับ ปวช. ปวส. รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม และ Logistic ของประเทศ
๓. เร่งผลักดันให้เกิดระบบกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยดาเนินการนาร่องบางสาขาอาชีพ เช่น โรงแรม
ท่องเที่ย ว ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ฯลฯ ร่วมกับ ภาคเอกชน สมาคมวิช าชีพ และกับต่างประเทศ เพื่ อให้ เป็ น
มาตรฐานสากล
4. ขยายและยกระดับ การเรี ย นการสอนระบบทวิภ าคี เพื่ อยกระดับ ผลผลิ ต ให้ มี ความรู้ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมากขึ้นและระดับสูงขึ้น และเพิ่มรูปแบบความร่วมมือมากขึ้น
๕. พัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น ในเรื่องหลักๆที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์
กับการพัฒนาประเทศ เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์
๖. ปรับ ภาพลักษณ์ การอาชีวศึกษา (Rebranding) สร้างภาพลั กษณ์ใหม่ ทันสมัย ไม่ทะเลาะวิวาท มี
ความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ ได้มาตรฐาน จบแล้วมีงานทา ฯลฯ
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๗. ยกระดั บ การศึ ก ษาของแรงงานไทย ปั จ จุ บั น แรงงานกว่ า 25 ล้ า นคน หรื อ 52 % ยั ง ไม่ จ บ
มัธยมศึกษา จึงควรส่งเสริมให้ยกระดับการศึกษา โดยอาจร่วมกับสถานประกอบการ หรือเปิดให้มาเรียน
วันหยุด และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีบทบาทในการดูแลมาตรฐาน คุณภาพ และครู
อาจารย์
8. การพัฒนาแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับ ความต้องการ มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของไทยโดยให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ นา
กรอบแนวทางตามนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
๙. สร้ างเครื อข่ายอาชีว ศึกษาอาเซียน เพื่อพั ฒ นาประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลาง (HUB) อาชีว ศึกษา
ภูมิภาค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการอาชีวศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
๑. จัดส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
๔. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
๖. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๗. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และ ก้าวหน้าในวิชาชีพ

หน้า ๘
ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมุ่ง
เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
๑. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
๒. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
๓. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการ การสอน การนิเทศ
กากับ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๔. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
๕. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)
๖. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ให้บริการสังคม
ให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
๒. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้
๔. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
๕. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมุ่ง
เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๒. ส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๔. สนับสนุนการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า ๙
๕. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินการอาชีวศึกษา
๗. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างการบริหารจัดการและกาหนดภารกิจที่
ชัดเจน
๘. พัฒนาระบบการสรรหาผู้บริหารทั้งส่วนกลางและสถานศึกษา
๙. สนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรทั้ง
ส่วนกลางและสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
๑. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาของครู บุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
๕. เร่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
๖. สนับสนุนกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการ
พระราชดาริ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดี

หน้า ๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
๑. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดอาชีวศึกษา
๒. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
๓. สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน
และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
๔. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษา
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศ และระดับนานาชาติ
ภำรกิจและนโยบำย
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
๑) ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ กำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนโดย
๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ ๕ ด้วยการป้องกัน/
ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน ๕๐ วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่
นักเรียน และผู้ปกครอง
๒) ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่งจานวน ๔ แห่ง
๒.๓) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ
และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่
เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะ

หน้า ๑๑
ทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็ว
สูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัด
อาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
๒.๙) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
๓) ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ
๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning, Authentic
Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center
และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่น
ใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตาม
ความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตามตาแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับ
ห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และ

หน้า ๑๒
Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษ

อาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
๔) ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
๔.๑) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula
Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจาย
อานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙
ความสาคัญ : การพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จอาชีวศึกษา และมุ่งเน้นปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน เพื่อให้
เกิดคุณภาพในด้านสารสนเทศเพื่อบ่งชี้แนวทางการพัฒนาคน เพิ่มพูนขีดความสามารถ ผู้บริหารและครูใน
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ทวิภาคีฝึกงานเตรียมความพร้อมกาลังคนเข้าสู่
อาเซียน ทั้งในส่วนการตั้งรับและเชิงรุก โดยเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะกาลังคน
อาชีวศึกษา ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
๑. สารสนเทศสาคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากาลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
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๒. ให้ความสาคัญกับครูและผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีด
ความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
๔. เตรียมความพร้อมกาลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการ
ตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะกาลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล นโยบายและยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา จัดทาโดย
คานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ความสามารถด้านการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนทุกช่วงอายุการทางาน
กระบวนการกากับติดตาม การนิเทศการสอน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ เน้นการพัฒนาจากการ
ทางานจริงร่วมกับภาคการผลิต ภาคสังคมสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขันในด้านกาลังคนระดับอาเซียน โดยมีรายละเอียดนโยบาย เป้าหมาย การผลิตและแผนพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษา ดังนี้
นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าหมายสาคัญ : ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริบทความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งในส่วนก าลังคนอาชีวศึกษาในระบบและฝึกอบรมวิชาชีพกาลัง
อาชีวศึกษานอกระบบให้เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๓ กลยุทธ์ ๓๗ โครงการ
สาระสาคัญของนโยบาย : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล เพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอก
ระบบ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการสร้างระบบการจูงใจให้เข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
เป้าหมายสาคัญ : ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาระดับปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
สาระสาคัญของนโยบาย : สร้างเสริมปริมาณและคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเสริมสมรรถนะ ประสบการณ์และความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
นโยบายที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้าหมายสาคัญ : สถานศึกษาอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะ
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ด้านอาชีพของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชากรระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
สาระสาคัญของนโยบาย : ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรม วิชาชีพของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา
สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เป้าหมายสาคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ ๗ โครงการ
สาระสาคัญของนโยบาย : ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการการบริหาร
จัดการและการสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
นโยบำยที๑่
นโยบำยที๒่
นโยบำยที๓่
นโยบำยที่๔
มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคน
พัฒนาปริมาณและคุณภาพครู พัฒนาคุณภาพ
การพัฒนา
อาชีวศึกษาให้ตอบสนอง คณาจารย์และบุคลากร
สถานศึกษาและแหล่ง คุณภาพการ
ความต้องการ
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เรียนรู้ใหม่
บริหารจัดการใหม่
ของตลาดแรงงาน
๔ ยุทธศาสตร์
๓ ยุทธศาสตร์
๑ ยุทธศาสตร์
๑๓ กลยุทธ์
๖ กลยุทธ์
๓ กลยุทธ์
๓๗ โครงการ
๓๑ โครงการ
๗ โครงการ

หน้า ๑๕
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๑. สัญญลักษณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตราประจาจังหวัด
ตราลูกเสือประจาจังหวัด
ตราประจาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (อย่างเก่า) ฉะเชิงเทรา แสดงภาพ ฉะเชิงเทราแบบปัจจุบัน
แสดงภาพพระอุโบสถ พระอุโบสถหลังเดิมของ แสดงภาพพระอุโบสถ
หลังเดิมของวัดโสธรวรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร หลังใหม่ของวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร
รามวรวิหาร

ภูมิทัศน์ด้านหลังของ
วัดโสธรวรวิหาร

วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้าบางปะกง ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดหงษ์ สร้างใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร สูง
๑.๔๘ เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง ตามตานานเล่าว่า หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปหล่อสาริดปางสมาธิ
หน้าตักกว้างศอกเศษ มีรูปทรงสวยงามมาก ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ามา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐาน
ที่วัดแห่งนี้ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็น
ในปัจจุบัน
แต่เดิม หลวงพ่อพุทธโสธรประทับอยู่ในโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก รวมกับพระพุทธรูปอื่นๆ ๑๘
องค์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จราชดาเนินมาที่วัด
แห่งนี้ มีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบของพระอุโบสถเดิม พระพรหมคุณาภรณ์(จริปุณโญ ด. เจียม กุล
ละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสจึงได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินสาหรับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสร้าง และทรงเป็นผู้กากับดูแลงานสร้างพระ
อุโบสถหลังใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๑ และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคา น้าหนัก ๗๗ กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรม
สมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง ๑๘ องค์
ศิลปะภายในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบนับตั้งแต่
พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดานจะบรรจุเรื่องราวให้เป็นแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดร
มหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล โดยตาแหน่งของดวงดาวบน
เพดาน กาหนดตาแหน่งตรงกับวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคา
๑.ประวัติควำมเป็นมำ
ฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้าบาง
ปะกงและตามลาคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อพุทธโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีต
ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรม
มหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. ๒๔๕๙
จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” คาว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษาเขมร แปลว่า
คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากคาบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อ
นามาตากทาเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง ๘ ริ้ว
ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๑๑ อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอบางคล้า อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางปะกง อาเภอบ้าน
โพธิ์ อาเภอพนมสารคาม อาเภอสนามชัยเขต อาเภอแปลงยาว อาเภอราชสาส์น อาเภอท่าตะเกียบ และ
อาเภอคลองเขื่อน
๒. วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
“ครัวอาหารปลอดภัย ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสมดุลยั่งยืน สังคมมั่นคง
เป็นสุข”
๓. พันธกิจ
๑. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรม ให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน อย่างยั่งยืน
๔. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
๕. เสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
๖. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์
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๔. ธงประจำจังหวัด
ธงประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ความหมาย : สีแดงเลือดนก คือ
ความเสียสละ ความสามัคคี จากการต่อสู้และได้มาซึ่งชัยชนะ
ของพระนเรศวรมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าตาก
สินมหาราชต่อสู้ชนะข้าศึกทั้งทางบกและทางน้า สีเหลืองหมาย
ถึงสีประจารัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙
ศาลากลางน้า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื้น ความ
ร่มเย็น และองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ล่องมาทางแม่น้าบาง
ปะกง
๕. ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจาจังหวัดคือ ต้นนนทรีป่า
พันธุ์ไม้ประจาจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อพันธุ์ไม้ นนทรีป่า
ชื่อสามัญ Copper pod
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrachis Kurz, ex
Baker
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น กว่าเซก (เขมร-กาญจนบุรี), คางรุ้ง คางฮ่ง
(พิษณุโลก), จ๊าขาม ช้าขม (ลาว), ตาเซก (เขมรบุรีรัมย์), นนทรีป่า (ภาคกลาง), ราง (ส่วย-สุรินทร์),
ร้าง อะราง อะล้าง (นครราชสีมา), อินทรี (จันทบุรี)
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๖. ที่ตั้งและพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางทิศกลางของประเทศไทย ปัจจุบันฉะเชิงเทรามีพื้นที่ ๕,๓๕๑ ตาราง
กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ
ประชากร : ๖๗๙,๓๗๐ คน (พ.ศ. ๒๕๕๔)
(อันดับที่ ๓๗)
ความหนาแน่น : ๑๒๖.๙๖ คน / ตาราง
กิโลเมตร (อันดับที่ ๓๗)
อาณาเขตและการปกครอง : ติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัด
ปราจีนบุรี และนครนายก
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ จังหวัด
สระแก้ว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทราแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อาเภอ ๙๓ ตาบล ๘๕๙ หมู่บ้าน คือ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบางคล้า อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางปะกง อาเภอบ้านโพธิ์ อาเภอ
พนมสารคาม อาเภอราชสาส์น อาเภอสนามชัยเขต อาเภอแปลงยาว อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอคลองเขื่อน
ลักษณะภูมิประเทศ
- บริเวณที่ราบลุ่ม แม่น้าบางปะกงและที่ราบทั่วไป ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด
อันประกอบไปด้วย อาเภอเมือง บางน้าเปรี้ยว บ้านโพธิ์ บางคล้า บางปะกง แปลงยาว ราชสาส์น และ
บางส่วนของอาเภอพนมสารคาม ทั้งนี้ ใน ๕ อาเภอดังกล่าว มีแม่น้าบางปะกงไหลผ่านก่อนออกสู่อ่าวไทย
โดยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร พื้นที่บริเวณที่ราบดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ ๑.๒๕ ล้านไร่
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม คือ การทานา ทาสวนผลไม้ยืนต้นมาเป็นเวลานาน
บริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้าบางปะกง และที่ราบลูกฟูกคลื่นลอนลาด เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์สูง
ลักษณะเป็นดินตะกอนทับถมมาเป็นเวลานาน ตาม
เส้นทางแม่น้าบางปะกงที่ไหลผ่าน ความสูงเหนือ
ระดับน้าทะเลเฉลี่ย ๔–๒๐ เมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ
๓๖๐,๒๕๐ ไร่ พื้นที่ ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทานา ทา
สวน ทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ ลักษณะพื้นที่ดังกล่าว จะพบ
ในเขตอาเภอพนมสารคามและราชสาส์น บางส่วนของ
อาเภอบางคล้า กิ่งอาเภอคลองเขื่อน อาเภอเมืองและ
อาเภอบ้านโพธิ์
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บริเวณ ที่ราบสูงและเขตภูเขาด้านตะวันออก
บริเวณนี้จะมีความสูงเฉลี่ยระหว่าง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา มีป่าไม้ ต้นน้าลาธาร สภาพ
ดินเหมาะแก่การทาไร่ แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นดินร่วนปน
ทรายและดินลูกรัง ลักษณะของพื้นที่ดังกล่าว จะพบใน
เขตอาเภอสนามชัยเขต และบางส่วนของอาเภอท่า
ตะเกียบ อาเภอพนมสารคาม และอาเภอแปลงยาวจะ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑.๗๘ ล้านไร่
แม่น้ำสำยสำคัญ คือ แม่น้ำบำงปะกง
แม่น้าบางปะกง เป็นแม่น้าสายสาคัญในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาว
ประมาณ ๒๓๐ กิโลเมตร และมีความกว้างในช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประมาณ ๑๐๐
เมตร แม่น้าบางปะกง มีต้นกาเนิดจากแม่น้านครนายกและแม่น้าปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกันบริเวณ
ตาบลบางแตน อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า แม่น้า
ปราจีนบุรี (ในทางชลประทาน ถือเป็นคนละแม่น้ากัน) ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกว่า แม่น้าบาง
ปะกง แม่น้าบางปะกงไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่บริเวณตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗. ภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอากาศภายในจังหวัดแบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านลักษณะอากาศ
จะมี เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน ฝนจะตกหนักบริเวณเทือกเขาด้านอาเภอสนามชัยเขต และอาเภอท่า
ตะเกียบโดยมีฝนตก มากที่สุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๑ วัดได้ ๒๕๒.๓ ม.ม. โดยมีฝนตก ๒๑
- ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน
ลักษณะ อากาศท้องฟ้าโปร่ง กับมีหมอกบ้างบางวัน อากาศเย็นและแห้ง อุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ยในเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๑ เท่ากับ ๒๐.๔ องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่าน
ลักษณะอากาศ จะร้อนอบอ้าวทั่วไป อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม ปี ๒๕๔๑
๘. อำชีพ
มีการทานาเป็นอาชีพหลัก เป็นอู่ข้าวที่สาคัญทางภาคตะวันออกของไทย มีการทาสวนมะม่วงใน
เขตอาเภอบางคล้ามากที่สุด พืชอื่นๆ เช่น หมาก มะพร้าว สับปะรด ขนุน สาปะหลัง มีการจับสัตว์น้า และ
การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงพันธุ์ปลาต่างๆ รวมทั้งสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมาก คือไก่ เชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่
มากที่สุดในประเทศไทย มีการทาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และในครัวเรือน มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และ
แร่ธาตุต่างๆ
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แผนพัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖(ทบทวนแผนปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑. วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
“ครัวอาหารปลอดภัย ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสมดุลยั่งยืน สังคมมั่นคงเป็น
สุข”
๒. พันธกิจ
1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรม ให้เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
5. เสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์
๓. เป้ำประสงค์รวม
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมมั่นคง ประชาชนเป็นสุข
๔. ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล
รองรับการเป็นครัวอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ปรับปรุงและขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
การเจริญ เติบโตของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรมมีความร่วมมือในการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และเกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อลดมลภาวะ และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมการศึกษาและการจัดการความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และนาไปสู่สังคมแห่ง
ความสุข

หน้า ๒๑
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ : เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และความสามัคคีภายในชาติอย่างมั่นคง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบมาตรการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

หน้า ๒๒

บทที่ ๒
สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ
๒. ควำมเป็นมำ
๒.๑ ประวัติของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๒ ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนม
สารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ห่างจากอาเภอ
พนมสารคามประมาณ ๑๗ กิ โ ลเมตร ห่ า งจากจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ๕๑ กิ โ ลเมตร ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานคร ๑๒๐ กิ โลเมตร ได้ รับ การจั ด ตั้ งเป็ น วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรมฉะเชิ งเทรา เมื่ อ วั น ที่
๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม
สังกัดกรมอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาคนอกเกษตรกรรม
ตามความต้องการของชุมชน โดย พ.ศ. ๒๕๒๘ วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม
ฉะเชิงเทรา ได้เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
เพิ่มอีกสาขาหนึ่ง โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช ๒๕๓๘
สาหรับสาขาวิชาช่างยนต์ ซึ่งเดิมใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๓๐ (ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข ๒๕๓๓) ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช
๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๓๙ วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อนได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เป็น วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (CHACHOENGSAO COLLEGE OF AGRICULTURE AND
TECHNOLOGY)

หน้า ๒๓
๒.๒ ขนำดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๔ หมู่ ๒ ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ริมฝั่งถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ฝั่งค่ายพุทธโสธร จานวน
๒๗๙ ไร่ และฝั่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน ๖๙ ไร่ รวมพื้นที่
รับผิดชอบ ๓๔๘ ไร่ วิทยาลัยฯอยู่ห่างจากอาเภอพนมสารคาม ๑๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
๕๑ กิโลเมตร ระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร
๒.๓ สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยีฉ ะเชิ ง เทรา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลเขาหิ น ซ้อ น พื้ น ที่ ของ
สถานศึ ก ษาอยู่ ในส่ ว นหนึ่ ง ของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น มี กิ จ กรรมที่ ร่ ว มกั บ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งสม่ าเสมอ ทั้ งในด้ า นอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรม มีการใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งจัดงานของ
ชุมชน และวิทยาลัยฯยังเป็นแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้กับแหล่ง
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการจานวนมาก

หน้า ๒๔
๓. จำนวนนักเรียน
จานวนนักเรียนปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ๒๕๕๕
ระดับกำรศึกษำ
ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชำ
ปี๑ ปี๒ ปี๓ ปี๑ ปี๒
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓๐ ๑๔ ๑๕
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชำเกษตรกรรม
 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
สาขางานเกษตรทั่วไป(ปกติ)
๓๒ ๒๘ ๑๘
สาขาเกษตรศาสตร์
๒๐ ๐
สาขาเกษตรอุตสาหกรรม
๐ ๗
สาขางานเกษตรทั่วไป(อศ.กช)
๐
๐ ๐
 สำขำวิชำพืชศำสตร์
สาขางานพืชสวน
๑๐ ๒๐
สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้
 สำขำวิชำสัตวศำสตร์
สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
๔ ๖
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
๕
๙
รวม
๖๒ ๔๒ ๓๓ ๕๙ ๔๒ ๒๑๘
งำนบริกำรชุมชน
ระยะสั้น
๕๐๐
แกนมัธยม
๑,๐๐๐
๑๐๘ อาชีพ
๖๐๐

รวม

หน้า ๒๕
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
ภำคเรียน
ระดับกำรศึกษำ
ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชำ
ปี๑ ปี๒ ปี๓ ปี๑ ปี๒
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน ๓๐ ๓๐ ๑๔
ประเภทวิชำเกษตรกรรม
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
สาขางานเกษตรทั่วไป(ปกติ)
๖๐ ๓๒ ๒๘
สาขาเกษตรศาสตร์
๐
๐
สาขาเกษตรอุตสาหกรรม
๐
๐
สาขางานเกษตรทัว่ ไป(อศ.กช)
๖๐
๐
๐
สำขำวิชำพืชศำสตร์
สาขางานพืชสวน
๒๐
๑๐
สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้
สำขำวิชำสัตวศำสตร์
สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
๒๐
๔
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
๒๐
๕
รวม
๑๕๐ ๖๒ ๔๒ ๖๐ ๑๙
งำนบริกำรชุมชน
ระยะสั้น
๕๐๐
แกนมัธยม
๑,๐๐๐
๑๐๘ อาชีพ
๖๐๐
ตชด.
๓๐๐

รวม

๓๓๓

หน้า ๒๖
จำนวนนักเรียน ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ระดับชั้น
ปวช.

ปวส.

สำขำวิชำ
เกษตรศาสตร์
อุตสาหกรรม
พาณิชยการ
พืชศาสตร์
สัตวศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

เกษตรทั ่วไป
การจัดการผลิ ตสัตว์
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จำนวนนักเรียน
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
๑๐๒
๘๔
๑๔๕
๗๘
๑๗
๑๓
๐
๐
๗๐
๖๓
๖๑
๕๙
๓๒
๑๒
๒๗
๓๐
๔๐
๑๓
๓๘
๑๐
๕๙
๔๗
๓๔
๑๔
๐
๐
๒๐
๒๐
๐
๐
๗
๗

สำขำงำน
เกษตรทั่วไป
ยานยนต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หน้า ๒๗

ข้อมูลครูและบุคลำกรสำยสนับสนุน
จำนวน
ตำแหน่ง
ฝ่ำยบริหำร
ปฏิบัติกำรสอน
- แผนกวิชาพืชศาสตร์
- แผนกวิชาสัตวศาสตร์
- แผนกวิชาพื้นฐาน
- แผนกวิชาช่างกล
เกษตร
- แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร
- แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

รวม
ข้ำรำชกำรพลเรือน

รวม
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๐
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ระดับกำรศึกษำ
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- เจ้าหน้าที่พนักงาน
รวม
ลูกจ้ำงประจำ

-
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๑
๑

๑

- พนักงานขับ- รถยนต์
- พนักงานขับเครือ่ งจักรกล
ขนาดกลาง
- พนักงานขับเครื่องกลขนาด
เบา
- พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๒
- พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ๓
- ช่างเหล็ก
- พนักงานขาย
- พนักงานบริการอัด
สาเนา
- ช่างไม้
- หน.หมวดรถยนต์
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หน้า 28

โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัย
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
นำยประสำท ศิริรัตนโสพร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงเมตตำ นุ่มแสง

งำนพัฒนำบุคลำกร
นำงพรทิพ บุญจันทร์

งำนกำรเงิน

นำยไพศำล ไวยกิจจำ

งำนกำรบัญชี

น.ส.อรอุมำ ดำศรี

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
นำยเกียรติสยำม ลิ้มตระกูล
งำนวำงแผนและงบประมำณ
นำงสวรรค์ สมประสงค์

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
นำยสุรชัย ม่วงประเสริฐ

งำนควำมร่วมมือ
นำยนพดล สัจจำ

งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

งำนพัสดุกลำง

น.ส.ทัศนีย์ คชสีห์

นำยณัฎฐปกรณ์ ลำภมำก

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

งำนอำคำรสถำนที่
นำยสมบัติ อินทร์ประเสริฐ

นำงวรรณำ ปุ่นอุดม

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรค้ำ
และประกอบธุรกิจ

งำนทะเบียน

นำงคัธรียำ มะลิวัลย์

นำงอำรี พิทยำวงส์ฤกษ์

งำนฟำร์มและโรงงำน

งำนประชำสัมพันธ์
น.ส.ศศิรำภัคญ์ วศิรวงศ์

นำยวิรัตน์ ปุ่นอุดม

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นำยโชคชัย นพเทำว์
งำนปกครอง
นำยนิพนธ์ โหมดศิริ

งำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
นำยโชคชัย นพเทำว์

งำนแนะแนวอำชีพและกำร
จัดหำงำน

นำยปิยะพัชร์ สถิตย์ปรีชำโรจน์

งำนครูที่ปรึกษำ
น.ส.ศศิรำภัคญ์ วศิรวงศ์

งำนสวัสดิกำรนักเรียนนักศึกษำ
นำงสวรรค์ สมประสงค์

งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน
น.ส.วรรณวิภำ โคตัน

ฝ่ำยวิชำกำร
นำยเกียรติสยำม ลิ้มตระกูล
งำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด
นายทรงพล เจริญบุตร

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำคี
นายสมชาติ ศิริสื่อสุวรรณ

แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์
นำงศุทธิกมล นวลแดง
แผนกวิชำพืชศำสตร์
นำยจำรักษ์ ถำวรสิน
แผนกวิชำสัตวศำสตร์
นำยสมชำติ ศิริสื่อสุวรรณ

งำนพัฒนำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน

แผนกวิชำธุรกิจเกษตร

นางงามรัตน์ ผดุงกุล

นำยสุรชัย ม่วงประเสริฐ

งำนวัดผลและประเมินผล

นำยสมบัติ อินทร์ประเสริฐ

น.ส.ทัศนีย์ คชสีห์

แผนกวิชำช่ำงกลเกษตร
แผนกวิชำช่ำงยนต์

นำยบุญสม พงศ์พนิตำนนท์

แผนกวิชำอุตสำหกรรม
เกษตร
นำงสบำย อำยุสุข

หน้า ๒๙
ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน(กำรใช้หลักสูตร)
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 สาขางานเกษตรศาสตร์
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ
 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒.๑ ภาคปกติ
๒.๑.๑ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาพืชศาสตร์
 สาขางานพืชสวน
๒.๑.๒ ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาสัตวศาสตร์
 สาขางานการจัดการผลิตสัตว์
๒.๑.๓ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
๒.๒ภาคสมทบ(สะสมหน่วยกิต/เทียบโอนประสบการณ์)
๒.๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขางานเกษตรศาสตร์
๒.๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
 สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
๓. หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)เทียนโอนประสบการณ์
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรทั่วไป
๔. หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น
- หลักสูตรเกษตรระยะสั้น
- หลักสูตรแกนมัธยม
- หลักสูตร๑๐๘ อาชีพ

หน้า ๓๐
บริบทสถำนศึกษำ
๑.ด้ำนผู้เรียน(ที่มา:ฐานข้อมูลนักเรียน STD๒๐๐๓)
๑) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างร้อยละ ๖๐.๙๐รองลงมาคือเกษตรกรร้อยละ ๒๗.๐๙
อาชีพ นักธุรกิจหรือค้าขาย รับราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๖.๙๐ ,๔.๔๐, ๐.๗
ตามลาดับ
๒) ครอบครัวอยู่ต่างอาเภอร้อยละ ๕๑.๒๘ เดินทางกลับบ้านไม่สะดวกจึงต้องอาศัยพักใน
หอพักวิทยาลัยซี่งทาให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของวิทยาลัยสูงขึ้นเนื่องจากนโยบายให้นักเรียน พักอยู่
หอพักวิทยาลัยฟรี จ่ายเพียงค่าประกันทรัพย์สินทางราชการเสียหาย เมื่อนักเรียนจบการศึกษาวิทยาลัย
จะต้องจ่ายคืนนักเรียนนักศึกษา
๓) มีการย้ายเข้าย้ายออกติดตามผู้ปกครองบ่อยครั้ง
๔) มีรายได้เฉลี่ยต่อปี๘๐,๔๓๒ บาท เฉลี่ยต่อเดือน ๖,๗๐๒ บาท
๒. ด้ำนผู้สอน(ที่มา: ข้อมูลบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕)
๑) ขาดแคลนครูผู้ที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทางที่จะพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และ
ความสนใจเป็นพิเศษอื่นๆ เช่นดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะจิตวิทยาวัยรุ่น
๒) ครูมีภาระงานพิเศษ งานสานักงาน งานธุรการ งานสนองนโยบายสานักงานและ
กระทรวงศึกษาธิการปริมาณมาก
๔) ครูมีอายุการปฏิบัติราชการโดยเฉลี่ยปานกลาง
๕) ครูมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๓. ด้ำนอำคำรสถำนที่ และแหล่งเรียนรู้
1) มีห้องเรียนห้องฟังการบรรยายครบทุกแผนกวิชา
2) ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาครบทุกแผนกวิชา ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนออนไลน์(ห้องเรียนเสมือน)
3) มีแหล่งเรียนรู้ แปลงสาธิตการเกษตร แปลงปฏิบัติการแผนกวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
ช่างกลเกษตร แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น(เกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ) แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงาน
ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4) ห้องน้า-ห้องส้วมมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากมีการก่อสร้างตั้งแต่เปิดการเรียนการสอน
(พ.ศ. ๒๕๒๓) จึงทาให้ไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน

หน้า ๓๑
๔. ด้ำนผู้ปกครองและชุมชน (ที่มา:ฐานข้อมูลนักเรียน STD ๒๐๐๓)
๑) ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง(ร้อยละ ๖๐.๙๐)ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาบ่อยครั้ง
๒) ผู้ปกครองส่วนหนึ่งรับราชการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจาของหน่วยงานรัฐ
รวมกันประมาณร้อยละ ๑๒.๐๗
๓) สถานศึกษาตัง้ อยู่ไกลจากชุมชนที่ความเจริญทางเศรษฐกิจและวัตถุ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรซึ่งตรงกับพันธกิจหลักของอาชีวเกษตร
๔) สถานศึกษาอยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการทางการเกษตรที่มีความสาคัญคืออยู่ติดกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และให้การสนับสนุนสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๕. ด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
๑. ระบบน้าประปา สถานศึกษามีแหล่งเก็บกักน้าและใช้ระบบน้าประปาผลิตเองซึ่งใช้ต้นทุนในการ
ผลิตสูงคือต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายน้าสาหรับการจัดการฟาร์ม จัดการผลิตเกษตร ที่พัก
อาศัยบุคลากร
๒. การสื่อสารสถานศึกษาใช้ระบบการสื่อสารโดยโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
(TOT) มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๒ แบบคือ Lease line และ ADSL เนื่องจากสถานศึกษา
ตั้งอยู่สองฝั่งถนนหลวงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงานจึงอยู่ห่างกันประมาณ ๘๐๐ – ๑๒๐๐ เมตร
โดยประมาณ
๓. การเดินทางและการขนส่ง สถานศึกษาติดกับถนนหลวงสายฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี(สถานศึกษา
อยู่สองฝั่งถนน)
๖. ด้ำนงบประมำณ
1)งบประมาณในการจัดการศึกษาเป็นงบดาเนินงาน งบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบ
ฝึกอบรม(เกษตรระยะสั้น) งบสนับสนุนงานนโยบายเป็นงบจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการจ่ายจากการคานวณค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนนักศึกษา
๒) งบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบางส่วนในสถานศึกษาได้จาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและแรงงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานใกล้เคียงกับสถานศึกษา
๓) งบประมาณในการวิจัยทางการเกษตรคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๔) งบประมาณในการจัดหาผลิตและจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านชีววิถีคือการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน้า ๓๒
๗. บรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม ควำมพร้อมของวิทยำลัย
๑) วิทยาลัยตั้งอยู่ใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่
ประกอบไปด้วยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
ทาให้วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้แหล่งปฏิบัติงาน และฝึกทักษะด้านการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาครบทุก
สาขาวิชา
๒) ครูบุคลากร มีคุณวุฒิทางสาขาวิชาชีพ และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ แก่นักเรียน
นักศึกษา
๓) วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้ สถานประกอบการทางอุตสาหกรรม และทางการเกษตรซึ่งเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดประสบการณ์และความสาเร็จทางสาขาวิชาการเกษตรโดยตรง

รำยงำนกำรประกันตนเอง ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรามีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลการ
รายงานการประกันภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนที่ ๑ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี
ปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ผลการประเมิน

๒๕๕๔
ร้อยละ ๘๘.๔๔
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
ปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ผลการประเมิน

๒๕๕๔
ร้อยละ ๗๙.๗๗
ดี

หน้า ๓๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ทักษะของผู้เรียน

ร้อยละ ๕๐.๐๐

ผลการประเมิน

ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๔
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการศึกษาค้นคว้า
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ข้อมูลควำมสำเร็จ

ร้อยละ ๑๐๐

ผลการประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๙๑.๙๔

ผลการประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
๒๕๕๔

ปีกำรศึกษำ
รวมทั้งหมด
ผลการประเมิน

เข้ำ
๖๗

จบ
๒๔

ร้อยละ
๓๕.๘๒

ปรับปรุง

หน้า ๓๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๗
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๒๕๕๔

ปีกำรศึกษำ
รวมทั้งหมด
ผลการประเมิน

เข้ำ
๗๓

จบ

ร้อยละ

๕๐

๖๘.๔๙
พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ ๘
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๑๐๐

ผลการประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๙
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๑๐๐

ผลการประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาในสถานประกอบการ /การประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ
ภายใน๑ปี
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๘๓.๑๓

ผลการประเมิน

ดี

หน้า ๓๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

๔.๑๘

ผลการประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายได้ระหว่างเรียน
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๘๓.๗๖

ผลการประเมิน

ดี

มำตรฐำนที่ ๒
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓
ร้อยละของหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพ
ปีกำรศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน
ผลการประเมิน

๒๕๕๔
ครบทั้ง ๔ ข้อ

> ร้อยละ ๗๕
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๖๗.๓๐

ผลการประเมิน

พอใช้

หน้า ๓๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายสถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการบูรณาการกับวิชาสอน
(โครงการวิชาชีพเกษตร)
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๗๖.๐๒

ผลการประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ระดับควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภำพกำรสอนของผู้สอน
ปีกำรศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

๒๕๕๔
รำยวิชำ

ควำมพึงพอใจ

๑๖๘

๔.๑๘

ผลการประเมิน
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สำหรับกำรจัดกำรจัด
กำเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๑๓.๕๖

ผลการประเมิน
พอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ระดับควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสำขำวิชำ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

จำนวนเครื่องคอมฯต่อผู้เรียน

๑:๑

ผลการประเมิน

ดี

หน้า ๓๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนพื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงำนเหมำะสมกับวิชำเรียนมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อ กำรเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
1. กำรจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติงำน และพื้นที่ฝึกปฏิบัติแต่ละแผนกวิชำ
2. จัดทำตำรำงกำรใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร
3. มีกำรวำงแผนกำรใช้ห้องเรียน กำรประเมินผลกำรให้องเรียน
ปีกำรศึกษำ
ระดับควำมเหมำะสม
๒๕๕๔

ผลกำรประเมิน

ปฏิบัติครบทุกข้อ

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ระดับคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรงำนฟำร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ
ผลกำรดำเนินงำน

ปฏิบัติครบทุกข้อ ผลการประเมิน ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑ ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดศูนย์วิทยบริกำรให้เหมำะสมกับวิชำที่เรียนมีบรรยำกำศที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และเกิดผลประโยชน์สูงสุด
ผลกำรดำเนินงำน ระดับ ดี
- จัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีสื่อที่หลำกหลำย
- มีระบบกำรจัดกำร ระบบสืบค้น
- สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรแก่ชุมชน และสังคม
- มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร ร้อยละ ๘๒.๓๓

หน้า ๓๘
ผลกำรประเมิน ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดให้ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ปฏิบัติครบทุกข้อ

ผลการประเมิน
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ กำรจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพแวดล้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ในแต่ละสำขำวิชำ/สำขำงำน
ผลสำเร็จ

ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ระบบควำมปลอดภัย

ร้อยละ ๗๑.๒๑

กำรจัดสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๗๓.๑๗

ผลกำรประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ ควำมพึงพอใจของกำรจัดระบบควำมปลอดภัยของสภำพสิ่งแวดล้อม
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

หน้า ๓๙
ผลรวม

๙๑.๕๒

กำรจัดสิ่งแวดล้อม

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕ จำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลกำรระดมทรัพยำกรภำยใน&ภำยนอก

๘๖ ครั้ง

กำรจัดสิ่งแวดล้อม
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖ จำนวนสถำนประกอบกำรที่มีกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร
 สารวจสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน
 ทาการนิเทศติดตามผลการฝึกงานในสถานประกอบการ
 จัดสัมมนาการฝึกงานในสถานประกอบการ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

จำนวนสถำนประกอบกำร

๒๔ แห่ง

ผลกำรประเมิน
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗ จำนวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำผู้เรียน
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

จัดผู้เชี่ยวชำญพัฒนำผู้เรียน

ร้อยละ ๑๐๐

ผลกำรประเมิน

ดี

หน้า ๔๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘ อัตรำส่วนของผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
ผู้สอนมีคุณวุฒิทำงวิชำชีพต่อผู้เรียน

ร้อยละ ๑๐๐

ผลกำรประเมิน
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ อัตรำส่วนของผู้สอนประจำต่อผู้เรียน
• จำนวนผู้สอนที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ สำขำงำน โดยรวมทั้ง
ผู้บริหำร
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

อัตรำส่วนผู้สอนประจำ
ต่อผู้เรียนทั้งหมด

๑ ต่อ ๑๐

ผลกำรประเมิน
ดี
มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๐ จำนวนครั้งของกำรจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ
 กิจกรรมโครงกำร เช่น พบครูที่ปรึกษำ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมเยี่ยมหอพัก
 จัดทำเอกสำร/รำยงำนกำรจัดผู้เรียนพบครูที่ปรึกษำ และกิจกรรมกำรเข้ำแถว
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ภำคเรียนที่ ๑

๑๕ ครั้ง

ภำคเรียนที่ ๒

๑๕ ครั้ง

รวม
ผลกำรประเมิน

๓๐ ครั้ง ต่อปีกำรศึกษำ
ดี

หน้า ๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๑ จำนวนครั้งของกำรจัดบริกำรตรวจสุขภำพ และตรวจสำรเสพติดให้กับผู้เรียน
 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันสารเสพติด
 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก
 ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตารวจภูธรเขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
จำนวนครั้ง

๑ ครั้ง

นักเรียนเข้ำตรวจ

ร้อยละ ๙๑.๒๔

ผลกำรประเมิน

ดี

มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ
•
ทุกฝ่ายกาหนดแผนการดาเนินการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือดูแลให้คาปรึกษา
•
ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
•
เก็บข้อมูลผู้เรียนออกกลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเข้า เพื่อสรุปผลเทียบกับจานวนนักศึกษาร้อย
ละผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
ผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำน

ร้อยละ ๓๒.๔๔

ผลกำรประเมิน

พอใช้

มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๓ จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
ที่ดีงำมในวิชำชีพ รวมทั้งด้ำนบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์
ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามครบทั้ง ๓ ด้าน ทั้งปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

๓ ประเภท

ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๑๐๐

ผลกำรประเมิน

ดี

หน้า ๔๒
มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๔ จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการเพื่อการดาเนินการ
ไปสู่มาตรฐานคุณธรรม ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่าง ๆ จานวน ๒๒ กิจกรรม
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
จำนวนกิจกรรม

๑๓ กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๑๐๐

ผลกำรประเมิน

ดี

มำตรฐำนที่ ๔ กำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๕ จำนวนและประสิทธิภำพของกิจกรรม โครงกำรที่ให้บริกำรวิชำชีพ
• สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมบริกำรวิชำชีพส่งเสริมให้ควำมรู้และพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้ง
มีกำรให้บริกำรโครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพ เพื่อกำรประกอบอำชีพของประชำชน
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

จำนวนกิจกรรมและโครงกำร

๕ โครงกำร

ผลกำรประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๖ ร้อยละของงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ให้บริกำรวิชำชีพและฝึกทักษะ
วิชำชีพต่องบดำเนินกำร
 งบประมาณที่ใช้จริงในการดาเนินกิจกรรม และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
และฝึกทักษะวิชาชีพรองประชาชน
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
งบประมำณ

ร้อยละ ๑๑.๔๐

ผลกำรประเมิน

ดี

หน้า ๔๓
มำตรฐำนที่ ๕ นวัตกรรมและกำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๗ จำนวน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และโครงกำรวิชำชีพ
o ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน-นักศึกษา จัดทาโครงการ/โครงงานการวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โครงการวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนทุกสาขาวิชา และเพื่อ
นาไปสู่การแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๑๑.๔๐

ผลกำรประเมิน

ดี

๕๖ ชิ้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๘ จำนวนนวัตกรรมโครงกำรโครงงำนที่มีประโยชน์ทำงวิชำชีพและ/หรือได้รับกำรเผยแพร่
ในระดับชำติ
 สถานศึกษามีการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การ
เข้าร่วมกิจกรรม อกท. ทั้งระดับภาคและระดับชาติ
 ผลการประเมินในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๑๐๐
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

จำนวนผลงำนเข้ำประกวด

๕ ชิ้น

ผลกำรประเมิน

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๙ ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำรสร้ำง พัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งำนวิจัย และโครงงำกรต่องบดำเนินงำน
 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการตามโครงการ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๐.๒๕
(งบประมำณที่ใช้จริงต่องบดำเนินกำร)

ผลกำรประเมิน

ปรับปรุง

หน้า ๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๐ จำนวนครั้งและช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งำนวิจัย และโครงงำน
 วิทยาลัยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงานเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ปีกำรศึกษำ

๒๕๕๔

จำนวนช่องทำง

มำกกว่ำ ๔ ช่องทำง

ผลกำรประเมิน

ดี

มำตรฐำนที่ ๖ ภำวะผู้นำและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๑ ระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำคมอำชีวศึกษำ ด้วยควำมโปร่งใส
 มีการกระจายอานาจในการบริหารงานตามแผนกวิชา
 มีการวางแผนทิศทางการจัดการศึกษา
 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหาร
 มีระบบการบริหารจัดการ
 การแสวงหาความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 การบริหารงานเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
 มีการพัฒนาตนเอง องค์กรฯ
 มีการตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
 มีการดาเนินการตามวงจร PDCA
ผลกำรประ เมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๒ ร้อยละของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่สำมำรถปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพ
บุคลำกรในสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๔
ผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ ๑๐๐

ผลกำรประเมิน

ดี

หน้า ๔๕
 มีใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ ๑๐๐
 จานวนครูที่ผ่านการประเมินตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐
 บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบของ
สถานศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ผลการดาเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๓ ระดับคุณภำพของกำรจัดระบบสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ
วิทยำลัยจัดระบบสำรสนเทศในรูปของสำรสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ และมีกำรจัดควำมรู้ในแต่ละแผนก
วิชำ

ผลกำรประเมิน ดี
มำตรฐำนที่ ๗ มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๔ สถำนศึกษำมีกลไกระบบกำรประกันคุณภำพด้ำนโครงกำรสร้ำงกำรบริหำร บุคลำกร
กำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ
 จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
 จัดทาและรวบรวมเอกสาร เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
 ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 จัดทารายงาน SAR ประจาปี
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

หน้า ๔๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๕ ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพ
 จัดทาแผนประกันคุณภาพ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 มีผลการตรวจประเมินภายในประจาปี
 สรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินการ
 รายงานผลการประเมินตนเองต่อที่ประชุมสถานศึกษา
 จัดทารายงานประเมินตนเอง ในรูปนวัตกรรมเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ ของวิทยาลัย
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

หน้า ๔๗

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่มีเกณฑ์กำรประเมินในระดับปรับปรุง
ตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนจบการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มีสัมฤทธิผลร้อยละ ๓๙.๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ อย่างเป็นระดับ ในระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ร้อยละ ๔๓.๓๙ ประเภท
วิชา
อุตสาหกรรม ร้อยละ ๒๒.๔๑ และระดับ ปวส. ในประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๓๕.๑๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้หลากหลายเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ ๓๔.๕๙
มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ ผู้เรียนออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้าในระดับ ปวช. ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับร้อยละ ๖๐.๘๖ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร้อยละ ๔๐.๐๐
-----------------------

หน้า ๔๘

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่มีเกณฑ์กำรประเมินในระดับปรับปรุง
ตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔
ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
กำรพัฒนำ
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยมีการประเมินผลการเรียน ๑. ควรพัฒนาระบบดูแลนักเรียน
ตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรม
ทักษะปฏิบัติ และเจตคติจากการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา
เรียนการสอน
สนใจหาความรู้ในสถานศึกษามากขึ้น
ประสานงานกับงานทะเบียนและครูผู้สอน
ประจาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
รายวิชา เพื่อดาเนินการหาทางป้องกัน
แก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง
๓. ครูที่ปรึกษาควรดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยเฉพาะชั้น ปวช.๑ เพื่อป้องกัน
นักเรียนขาดเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
กำรพัฒนำ
มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๑ จานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสุขภาพ และตรวจสาร
เสพติดให้กับผู้เรียน
วิทยาลัยมีระบบดูแลผู้เรียน
1. จัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับ
๑. วิทยาลัยมีการตรวจสาร
ผู้เรียน โดยผู้รับผิดชอบร่วมกันกาหนด เสพติดให้กับนักเรียน
ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษาทาการ
ประเมินคุณธรรม และจริยธรรม แนวทางในการปฏิบัติ
2. จัดงบประมาณในการสนับสนุน
ของผู้เรียนที่เกี่ยวกับการละเว้นสิ่ง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารเสพติด
เสพติด
๒. นาระบบกิจกรรมมาใช้กับ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนทา
๓. ควรตรวจสารเสพติดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมและบูรณาการ
เพื่อหลีกเลี่ยงนักเรียน นักศึกษามีความ กิจกรรมกับการเรียนให้มาก
ที่สุด
เสี่ยงต่อสารเสพติด

หน้า ๔๙

ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน เมื่อเทียบกับแรกเข้า
มีการกาหนดงาน ดาเนินการ ๑. จัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาทั้ง
จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่าง
เรื่องการศึกษาสวัสดิการ และหอพัก
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนจบ
ให้เหมาะสม
การศึกษาตามหลักสูตร

กำรพัฒนำ

๑. มีการนาระบบคุณภาพมาใช้ใน
การจัดการด้านกาเรียนการสอน
โดยเฉพาะด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
ดูแลเรื่องการเรียน การอยู่ในหอพัก
ในวิทยาลัยฯ
๒. ครูที่ปรึกษาควรมีการประสานงาน ๒. กาหนดให้มีชั่วโมง โฮมรูม ในเช้า
กับผู้สอนประจาวิชาและผู้เรียนเป็น วันอังคาร ทุกวันอังคารสัปดาห์ละ ๑
รายบุคคลเพื่อหาแนวทางแก้ไขผล
ชั่วโมง
การเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. ทาการศึกษาเพื่อพัฒนาสาเหตุ
ของนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน ๓. ครูที่ปรึกษาติดตามการออกของ
นักศึกษา

หน้า ๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
จุดที่ต้องพัฒนำ
มำตรฐำนที่ ๖ ภำวะผู้นำและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔๓ ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา
วิทยาลัยมีระบบข้อมูล
๑. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรใน
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและ สถานศึกษาได้รับการพัฒนา มีการจัดการ
มีการจัดการความรู้ในแต่ละ ข้อมูล ระบบสารสนเทศและการจัดการ
แผนกวิชา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
๒. ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยของระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล
๔. ควรมีการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการความรู้ของสาขาวิชา /
สาขางาน เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน
๕. ควรจัดทาตาราง สรุปข้อมูล และ
จานวนผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ

กำรพัฒนำ

๑. แต่งตั้งบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมสาหรับจัดสร้างระบบ
สารสนเทศ
๒. จัดทานโยบายสนับสนุนให้มีการ
ใช้สารสนเทศเพื่อการเรียน
การบริหารจัดการ
๓. มีระบบรักษาความปลอดภัยใน
การเข้าใช้ข้อมูล
๔. มีการสร้างสารสนเทศสาหรับการ
เรียนการสอนเช่น การสร้าง Elearning แบบออนไลน์ และแบบ
ออฟไลน์

หน้า ๕๑

รำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔
มำตรฐำน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
รวมเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน
๔.๑๗
๔.๑๕
๓.๓๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๔.๓๓
๔.๐๐
๔.๑๓

ผลสรุป

ดี

จุดเด่นของสถำนศึกษำ
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรามีจานวนผู้สอนที่เป็นข้าราชการ ครูประจา
พนักงานราชการ ครูพิเศษที่สถานศึกษาทาสัญญาจ้างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียนและมีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพเป็นไปตามที่กาหนดไม่เกิน ๑:๓๕
2. มีแผนงานโครงการที่ทาให้ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน
3. มีการจัดหาจนทาให้มีจานวนคอมพิวเตอร์มากกว่าจานวนผู้เรียน
4. งบประมาณในการใช้ในการจัดบริการวิชาชีพสู่สังคมได้อย่างเพียงพอ
5. วิทยาลัยการบริหารจัดการสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีอย่างต่อเนื่อง
6. มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปีแยกเป็นแต่ละเดือนละเอียดชัดเจน
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน – จรรยาบรรณวิชาชีพ
8. มีการจัดและดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นขั้นตอนมีการจัดเตรียม
และมอบหมายงานอย่างชัดเจน

หน้า ๕๒

จุดควรพัฒนำของสถำนศึกษำ
1. ควรรวบรวมผลการดาเนินงานของโครงการงานด้านวิชาการเป็นเรื่องเป็นเล่ม ตาม
ภารกิจ
2. ควรประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน – นักศึกษาทุกชั้นปี
3. การเก็บหลักฐานควรเป็นระบบชัดเจน เช่น การวางแผน การประเมินผล การ
ปรับปรุงนามาใช้ในทุกงาน ทุกแบบ พร้อมนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
4. ควรมีเอกสารรสรุปรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่น แยกตามสาขางานเป็น
จานวนครั้ง / ชั่วโมง ๒ คน / ภาคเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. ควรจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุและอุปกรณ์ให้ทั่วถึงทุกแผนกวิชาเพียงพอและ
ทันสมัย
6. ควรมีหลักฐานการนิเทศการเรียนการสอนและประเมินผลการสอนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามขั้นตอน
7. ปริมาณจานวนนักเรียน ที่ออกกลางคันควรได้รับการพัฒนาแก้ไข
8. แก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง คือ เรื่องการตรวจสารเสพติดให้นักเรียนนักศึกษา
9. ควรมีการวิเคราะห์ถึงงบประมาณที่กาหนดไปกับการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนนั้นได้
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคุ้มกันหรือไม่ เช่น โครงการ Fixit Center ๑ ศูนย์ใช้เงิน ๒.๙ แสนแต่สร้างงานได้
กี่ชิ้น ประชานชนได้ประโยชน์กี่คน นักเรียนได้อะไรกี่คน คุ้มค่าหรือไม่ ควรสรุปและชี้แนะ
10. ปริมาณ จานวน นวัตกรรม และการวิจัย ควรกระจายไปในระดับผู้เรียน โดยเฉพาะ
ระดับ ปวส.
11. เพิ่มเติมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรให้มากขึ้นรวมทั้งจัดให้ให้มี
โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างขวัญกาลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิและวิทยฐานะ
12. ควรมีการการจัดเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

หน้า ๕๓

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำในอนำคต
(แนวทางให้สถานศึกษาพัฒนาภายในระยะเวลา ๑-๒ ปี)
1. การสรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกโครงการ และการเก็บรวบรวมเอกสาร
การเก็บรวบรวม ควรมีรูปลักษณะและแฟ้มที่เป็นรูปแบบเดียวกันทุกงาน
2. การจัดทาข้อมูลหลักฐานเอกสาร ข้อมูลจานวนนักเรียน – นักศึกษา ควรพัฒนา
ให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าปัจจุบัน การนิเทศติดตามและประเมินผล / โครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตามวงจร
คุณภาพ PDCA
3. การจัดทาข้อมูลหลักฐานเอกสารการนิเทศติดตามและประเมินผล / โครงการ
ต่าง ๆ นั้นควรให้ชัดเจน เน้นใหบุคลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA
4. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ทั่วถึง
ทุกแผนกวิชา อย่างเพียงพอและทันสมัย ตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็น
5. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนหรือบุคลากรการศึกษาให้มีการพัฒนา
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. ต้องมีความพยายามลดยอดนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน เพื่อให้มีผล
ทางการคานวณแรกเข้า เทียบกับการออกกลางคันมีเปอร์เซ็นต์ลดลง
7. ควรมีการพัฒนางานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ซึ่งควรที่จะพัฒนาให้เกิดวิชาชีพที่
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์ระยะยาว โดยจัดเป็นกลุ่มชุมชนวิชาชีพ
8. ควรกระจายผลงาน นวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ให้กระจายในระดับ ปวส. ตาม
สาขางานที่สอนหรืออาจใช้วิธีการจัดทาร่วมกันระหว่างแผนกวิชา กับแผนกวิชาสามัญ แผนวิชาพื้นฐาน
9. ควรจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการสร้างขวัญ กาลังใจ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้านคุณวุฒิและ
วิทยฐานะ
10. ควรจัดเก็บข้อมูลเชิงสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
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บทที่ ๓
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
๓.๑ กำรวิเครำะห์ SWOT
จุดแข็ง
ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย
๑. มีระเบียบการบริหาร การจัดการที่ชัดเจนตาม
โครงการสร้างวิทยาลัยฯ
๒. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน เช่น การตลาดแรงงานในภาค
เกษตรกรรม การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
๓. มีการกาหนด อานาจ หน้าที่ การทางานไว้
อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
๔. มีการรับนโยบายมาจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ นามาเผยแพร่ รวมถึงการ
วางแผนและแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าง
เคร่งครัด
๕. มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีการ
จัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการมาประยุกต์ให้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน เผยแพร่ในสถานศึกษา และ
ขยายผลสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำร
๑. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่าง ๆของวิทยาลัย อยู่ตลอดเวลา
๒. นักเรียน นักศึกษา สาเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถ สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทางานและเข้า
ศึกษาต่อ ในสถาบันต่างๆ ได้และเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
๓. มีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ
๔. มีการส่งเสริมการบริการสังคมด้านการฝึก

จุดอ่อน
ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย
๑. บุคลากรบางส่วนของวิทยาลัยฯ ยังขาด ความ
มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย
๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรทา ให้
ประสิทธิภาพในการทางานไม่เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง
๓. บุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัดมีการ เกษียณอายุ
ราชการ ปรับเปลี่ยนและโยกย้าย อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้นโยบายที่ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จึงทา
ให้มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษา
๔. บุคลากรสายสนับสนุนของสถานศึกษามีอายุ
เฉลี่ยมากขึ้นทาให้มีกาลังงาน(MAN POWER)ลดลง

ด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำร
๑. การประชาสัมพันธ์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาด
เทคนิคการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เพื่อเรียกความ
สนใจ
๒. นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตมากเท่าที่ควร
๓. ระยะเวลาที่มีค่อนข้างจากัด และความห่างไกล
ของสถานที่ มีผลกระทบต่อการ
ให้บริการช่วยเหลือด้านวิชาชีพในการออก หน่วย
บริการชุมชน

หน้า ๕๕
จุดแข็ง
วิชาชีพ และด้านอาชีวะบริการให้กับประชาชน
อย่าง ต่อเนื่อง
๕. มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
๖. มีการจัดการสอนเสริมภาษาที่ ๒ ให้กับผู้เรียน
ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่าง
หลากหลาย และมีความทันต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบัน
๗. มีการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ใน ระดับ ปวช. และปวส. ภาคเกษตรกรรม ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
๘. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม จากการเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
ใน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
๙. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน อาชีวศึกษากาหนด
๑๐. มีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อชุมชน
ท้องถิ่น ให้กับบุคคลทั่วไป
ด้ำนบุคลำกร
๑. บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
๒. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นไปและส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่ยังไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้รับการศึกษาต่อเพื่อให้มีใบ
ประกอบวิชาชีพครูทุกคน
๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจัดทางาน
ผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ๑ คน/๑เรื่อง/ภาค
เรียน อย่างต่อเนื่องประจาทุกปีการศึกษา
๕. มีการช่วยเหลือกันและประสานงานกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรเป็นอย่างดี

จุดอ่อน
๔. นักเรียน นักศึกษา ขาดความสนใจในการ
แสวงหาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการ ฝึก
ประสบการณ์จริง จากกิจกรรมในการ ให้บริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน และสังคม
๕. ความเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่ยังคงมี อยู่ใน
ปัจจุบัน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ทะเลาะ
วิวาท ปัญหาสิ่งเสพติด การพนันและ การมั่วสุมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ด้ำนบุคลำกร
๑. การปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร ที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ บุคลากรขาดประสบการณ์ในการ
ทางานวิจัย การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๒. บุคลากรในฝ่ายต่างๆ มีจานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงาน

หน้า ๕๖

ด้ำนบุคลำกร
๖. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ในจังหวัด
เชียงราย
๗. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีวุฒิ
การศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพที่สอน โดยผ่าน
การสอบคัดเลือกตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
๘. บุคลากรผู้ทาหน้าที่สอนจัดทาแผนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการและครบทุกรายวิชา
ที่สอนและทุกคน
ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน
๑. การเบิกจ่ายเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบ
การคลังอย่างเคร่งครัด
๒. ได้รับการตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินและสานักงานตรวจสอบภายใน
๓. การรายงานสถานะการเงินของวิทยาลัยฯ
อย่างประจาและต่อเนื่องให้กับคลังจังหวัดและ
หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ
๔. ได้รับงบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือน
บุคลากรในอัตราเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ด้ำนบุคลำกร

ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน
๑. มีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่รัดกุมทาให้ใช้เวลา
มาก เช่น การส่งคืนเงินยืมค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรง
ตามเวลาที่กาหนด ซึ่งบางอย่างไม่มีจาหน่ายอยู่
ภายในจังหวัด ซึ่งทาให้เพิ่มระยะเวลาในดาเนินงาน
มากไปด้วยตามขั้นตอนของงานพัสดุ งานการเงิน
และการบัญชี
๒. บุคลากรของวิทยาลัยฯ บางท่านมีความ
จาเป็นต้องเดินทางไปราชการติดต่อกัน แต่ตา่ ง
สถานที่ทาให้ไม่สามารถยืมเงินเพื่อเดินทางไป
ราชการในครั้งต่อไปได้ทันก่อนเดินทาง
๓. การเก็บเงินบารุงการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้ เนื่องจากสถานะด้านการเงินของ
ครอบครัว เพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงต้องขออนุญาตดาเนินการผ่อนผัน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามความจาเป็น
ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์
ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์
๑. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่
๑. จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคาร
ทันสมัยทาให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์วิทยาบริการที่มีเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
๒. มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพทันสมัยและหาซื้อ ๒. ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ มีความทันสมัยมาก
ได้ตามท้องถิ่น (วัสดุ อุปกรณ์ ตามแผนปฏิบัติการ ยิ่งขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียน
ที่กาหนดไว้ตามลาดับความสาคัญ)
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต้องวางแผนการบริหาร
จัดการอย่างเป็นเรียงลาดับตามความสาคัญก่อนและ
หลังของแต่ละปีงบประมาณ
ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์
ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์

หน้า ๕๗
๓. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยฯที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
๔. มีระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ และส่วน
บุคคลได้เป็นอย่างดี

๓. บุคลากรขาดประสบการณ์ความรู้และเทคนิคใหม่
ๆ ในการบารุงดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์เพราะขาดการ
เข้ารับการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถาน
ประกอบการในแต่ละภาคเรียน
๔. มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการแข่งขันกันน้อยทาให้
วิทยาลัยฯ ขาดโอกาสในการได้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดีราคาถูก
ด้ำนบริหำรจัดกำร
ด้ำนบริหำรจัดกำร
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การปฏิบัติงาน ๑. บุคลากรที่มีจากัดทาให้ประสิทธิภาพในการ
จึงเป็นไปตามระบบและถูกต้อง
ทางานลดน้อยถอยลงและล่าช้า
๒. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงาน ๒. มีการจัดประชุมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนในการ
ภายนอก
บริหารงานของสถานศึกษาน้อย
๓. ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ๓. ยังขาดการติดตามงานอย่างสม่าเสมอ
อย่างทันท่วงที ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ
๔. มีการเสนอแนวความคิดค่อนข้างน้อย
๔. มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่มี
ความรวดเร็ว
๕. องค์กรมีขนาดเล็กจึงง่ายต่อการบริการจัดการ
พัฒนาวิทยาลัยฯ
๖. มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานเป็นอย่างดี
๗. บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาวิทยาลัย
๘. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานอื่น โรงเรียนอื่น

หน้า ๕๘
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
๑. มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามเป็นสิ่งยึดหลักที่ดีให้ทุกคนปฏิบัติตาม
๒. สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ง่าย
๓. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้ง่ายเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
น้อยและอาชีพส่วนใหญ่ทาการเกษตรกร
๔. สามารถขยายสาขาวิชาบริการตามความ
ต้องการได้เพิ่มขึ้น
๕. ผู้ปกครองให้ความสาคัญกับการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้นทาให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อ
๖. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุ
การศึกษางบประมาณ และครุภัณฑ์ จากสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
๗. วิทยาลัยฯ ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
ท้องถิ่น สถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ
พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
โอกำส
ด้ำนเทคโนโลยี
๑. มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานและสามารถติดต่อกัน
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนามาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนได้
๒. มีสถานประกอบการ บริการด้านเกษตรกรรม
ทาให้นักศึกษาได้ฝึกงาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
๓. ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ทาให้นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

อุปสรรค
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
๑. เยาวชนปัจจุบันเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติมาก
ขึ้น
๒. การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมี
รายได้ไม่แน่นอนทาให้ขาดความร่วมมือ เมื่ออทาง
วิทยาลัยฯเชิญผู้ปกครองมาพบ เพราะทาให้ขาด
รายได้
๓. นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในค่านิยมวัตถุ
มากกว่าจิตใจ เช่นเลือกเรียนในสถานศึกษา
ภาคเอกชนเพราะแบบฟอร์มของนักเรียน นักศึกษา
มีสีสันสดใสและมีรูปแบบตามความนิยมของต่างชาติ
ในยุคสมัยปัจจุบัน
๔. ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษายังมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการเรียนด้านอาชีวศึกษาทา
ให้มีผลต่อการเลือกสถานศึกษาของภาครัฐหรือ
เอกชนแทน

อุปสรรค
ด้ำนเทคโนโลยี
๑. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบการจัดการสารสนเทศไม่
นิ่ง รวมถึงด้านการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อรองรับการ
เกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
๒. การขาดความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด หาก
ผู้ใช้งานใช้อย่างไม่ระมัดระวังและพิจารณาด้วยเหตุ
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โอกำส
ด้ำนเทคโนโลยี
พัฒนาชุมชนของตนเองได้

อุปสรรค
ด้ำนเทคโนโลยี
และผลที่เกิดขึ้น อาจส่งผลเสียให้ถูกหลอกให้
หลงเชื่อได้ง่าย เช่น การถูกหลอกในเรื่องการโอนเงิน
เป็นต้น
๓. ชุมชน ท้องถิ่น ยังขาดการให้ความสนับสนุนใน
เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง ทาให้การติดต่อ
ประสานงานระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน และ
ท้องถิ่นค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
๔. สถานประกอบการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ตรง
ตามสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ภายในเขตพื้นที่ ยังมีจานวน
ค่อนข้างน้อย ทาให้นักเรียน นักศึกษาขาดโอกาสใน
การพัฒนาความรู้และทักษะ ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
โอกำส
อุปสรรค
ด้ำนเศรษฐกิจ
ด้ำนเศรษฐกิจ
๑. มีแหล่งงานในท้องถิ่นเพิ่มจากเดิมก่อให้เกิด
๑. ปัญหาของรัฐบาลที่ยังไม่หยุดนิ่งส่งผลกระทบต่อ
รายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
เศรษฐกิจของประเทศทาให้ราคาสินค้าสูงตามไป
ผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณา
ด้วย
การเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
๒. รายได้ของประชากรในพื้นที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อ
๒. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในชุมชน รายจ่าย
ท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการสร้างงานที่จะ ๓. พฤติกรรมการประกอบอาชีพที่เลียนแบบกัน
รองรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในอนาคต
๔. ถึงจะมีสถานประกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยัง
๓. ความเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ และเขต ไม่เพียงพอกับบุตรหลานของชุมชน ท้องถิ่นเพราะ
การค้าเสรีอาเซียน ส่งผลให้สาขาวิชาชีพที่
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
วิทยาลัยฯ ทาการเปิดสอนเป็นที่ต้องการของ
เกษตรกรรมจึงทาให้ไม่เอื้อต่อภาคแรงงานที่กาลังจะ
ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จบการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน ท้องถิ่น
๔. มีการขยายผลสู่ชุมชน ท้องถิ่น ในการน้อมนา ๕. ราคาค่าเงินบาทไทยลดลง ส่งผลต่อต้นทุนทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ การเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ผู้ปกครองนักเรียนมี

หน้า ๖๐
โอกำส
ด้ำนเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมให้กับประชากรในพื้นที่ เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนรายได้ให้ครัวเรือน
๕. อัตราดอกเบี้ยและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศห่างกันมาก ทาให้ประชาชนรู้จัก
ใช้เท่าที่จาเป็นมากยิ่งขึ้น
โอกำส
ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย
๑. มีหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๒. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ทางการเมือง เช่นเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล มากขึ้น
๓. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนคนไทยในอนาคต
๔. บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพลังทางการ
เมืองกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในประชาธิปไตยมี
บทบาทในการรักษาสิทธิประโยชน์ของชุมชน มี
สาวนร่วมในการศึกษามากขึ้น
๕. วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมในการบริหาร
จัดการของบุคคลภายนอก ชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อุปสรรค
ด้ำนเศรษฐกิจ
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร
เพราะต้องวางแผนการใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น
๖. ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ในการบริหาร
เงินทุนให้ก่อเกิดประโยชน์และกาไรสูงสุดในดารง
ชีวิตประจาวัน
อุปสรรค
ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย
๑. การทางานของรัฐบาลที่ยังไม่นิ่งท าให้
งบประมาณที่ขจัดสรรให้ด้านการศึกษาหยุดชะงัก
ตามไปด้วย เช่น การเปลี่ยนผู้บริหารรัฐบาลของ
ประเทศไทย ความคิดเห็นของพรรครัฐบาล และ
พรรคฝ่ายค้าน ที่ไม่มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน
เป็นต้น
๒. การประชาสัมพันธ์ความรู้และทักษะการน าไปใช้
เกีย่ วกับกฎหมายต่าง ๆภายในชุมชน ท้องถิ่น มีน้อย
ครั้ง จึงทาให้ประชาชนขาดความรู้และทักษะการ
นาไปใช้ในการดารงชีวิตที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมาย
ต่าง ๆ อย่างแท้จริง
๓. นโยบายของรัฐบาล และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ในปัจจุบันของประชาชนและสังคม
๔. งบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐได้รับมีจานวน
จากัดตามแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานชุมชน ท้องถิ่น จึงทาให้ได้รับการ
พัฒนาได้อย่างไม่ทั่วถึง
๕. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในชุมชน
ท้องถิ่น ที่อยู่ห่างไกลก่อให้เกิดการประสานงานที่
ล่าช้า และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสนับสนุน
การศึกษาไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ตามแผน
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๓.๑ ปรัชญำ
สร้ำงฐำนชีวิตที่มั่นคงด้วยกำรศึกษำ เพิ่มคุณค่ำให้อนำคต

๓.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ใช้ระบบบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน เพื่อผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพเกษตร และสำขำที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
Vision
Chachoengsao College of Agriculture and Technology is a knowledgebase
organization: working under the quality and standard of management system, aiming to build
and develop agricultural manpower and consistent occupations related to community context.

๓.๓ พันธกิจ (Mission)
๑. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาชีพเกษตรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริและชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมทางการเกษตร หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความชานาญการเฉพาะทางเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

๓.๔ เป้ำประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเกษตรให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
๒. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรรองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
๓. เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาเกษตรอย่างต่อเนื่อง
๕. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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๓.๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่กว้างขวางและต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งในสาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
มำตรกำร/กลยุทธ์
๑. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๒. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมโดยการ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
๓. สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๔. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาวิชาชีพเกษตร อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
๕. เสริมสร้างและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
มำตรกำร
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวเกษตรและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี
๒. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้
๔. จัดการศึกษาวิชาชีพเกษตรที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
๕. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
๖. สร้างค่านิยม จิตสานึก และภูมิปัญญา นาหลักธรรมมาใช้ส่งเสริมคุณภาพจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
มำตรกำร
๑. พัฒนากาลังคนให้มีความรู้และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ
๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพเกษตร
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและการแข่งขันในเชิงคุณภาพ ภายใต้การดาเนินงานขององค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวเกษตรระดับ
นานาชาติ
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯให้มีประสิทธิภาพ
มำตรกำร
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภายใน อศจ.
๓. จัดการระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
๕. บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PQMA)มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. จัดการระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๗. สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกาลังใจให้ครูและบุคลากรของวิทยาลัย
๘. พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
มำตรกำร
๑. พัฒนาการวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. นาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียน
การสอน
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล
จากยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น สถานศึกษากาหนดกลยุทธ์หรือยุทธวิธีที่จะทาให้
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านสาเร็จลุล่วงสู่พันธกิจของสถานศึกษาอีกขั้นตอนหนึ่งนั้น สถานศึกษาได้แบ่งยุทธวิธี
ออกเป็นด้านตามหลักการบริหารสถานศึกษาคือ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. เสริมสร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาสู่ความเป็นสากล
๒. สนับสนุนทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการ
๓. น้อมนาหลักธรรมมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
๕. พัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษา
๖. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความชานาญเฉพาะทาง
๗. สร้างแรงจูงใจและภูมิคุ้มกันในการทางาน
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ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. ร่วมมือกับสถานประกอบการเกษตรในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
๕. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน
๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. การสร้างผู้ประกอบการใหม่
ด้ำนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. จัดทาระบบดูแลให้คาปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งในด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บนฐานการเรียนรู้โครงการและกิจกรรม
๒. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
๓. พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
๔. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มียทุ ธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่
นาไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ระดมทรัพยากรในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพสู่สังคม มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. บริการวิชาชีพเกษตรที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดสรรงบประมาณ เพื่อการบริการวิชาชีพเกษตรอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่กาหนด
ด้ำนระดมทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้ มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเรียนรู้
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการและเรียนรู้
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๓. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการสื่อสาร
ด้ำนองค์กรวิชำชีพในสถำนศึกษำ มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาชมรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา
๒. พัฒนาองค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ด้ำนเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำเข้ำถึงแหล่งอำชีพ มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ
๒. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ด้ำนคลังควำมรู้ควำมมั่นคงทำงอำหำร มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนางานฟาร์มและโรงงานสู่มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาผู้ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
ด้ำนควำมร่วมมือกับนำนำชำติ มียุทธวิธีหรือกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมความร่วมมือผลิตและพัฒนากาลังคนระดับนานาชาติ
๒. ส่งเสริมความร่วมมือการถ่ายโอนความรู้ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน

หน้า ๖๖
บทที่ ๔
ทิศทำงของสถำนศึกษำ
แนวทำงกำรดำเนินงำนวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรำ ๒๕๕๗-๒๕๖๐
แนวทางการดาเนินกิจกรรม งาน โครงการ ที่สนับสนุนกลยุทธ์
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
และมาตรฐาน
๑.๑ เสริมสร้างคุณภาพ -ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่ ๕๐
๕๕
๖๐
๖๕ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
สถานศึกษาตาม
เพิ่มขึ้น
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐ จัและต่
อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
นโยบาย
-ร้อยละของจานวนนักเรียน
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
ที่ลาออก
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๑

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑.โครงการลดปัญหาการลาออก
กลางคันของนักเรียนนักศึกษา
๒.โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
วิชาชีพ
๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของชุมชน

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๑.๒ เสริมสร้าง
จรรยาบรรณและ
ระเบียบแบบแผนทาง
ราชการ
๑.๓ เสริมสร้าง
บรรยากาศสถานศึกษา

-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ให้มีประสิทธิภาพ

-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

-ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจระดับดี

๘๐

๘๕

๘๕

๙๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ให้มีประสิทธิภาพ

-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ
๑.โครงการหน้าบ้านสวยงาม ในบ้าน
สะอาด น่าอยู่ ดูงานตา(ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์และดูแลสถานที่)
๒.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคารปฏิบัติการ งานฟาร์ม
ห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยบริการ

หน้า ๖๗

แผนงาน/โครงการ
๑.๔ ส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน
ส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกและสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้
วัสดุ
๑.๔ เสริมสร้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ของการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของค่า
สาธารณูปโภคที่ลดลง
-จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่
เกี่ยวข้องกับพลังงาน

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑๐
๑๕
๑๕
๒๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑.โครงการซ่อมบารุงระบบ
พั
ฒ
นาระบบบริ
ห
ารจั
ด
การของวิ
ท
ยาลั
ย
ฯ
ไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่)
๑
๑
๑
๑ ให้มีประสิทธิภาพ
๒.โครงการห้องเรียนสีเขียว
-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ร้อยละของผู้รับ บริการให้
ความพึงพอใจในระดับดี

๙๐

๙๐

๙๕

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

๑.โครงการห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานและ
เฉพาะทาง

-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๑.๕ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

-ร้อยละของ บุคลากรที่เข้า
รับการพัฒนา
-จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่เพิ่มขึ้น
-ร้อยละขององค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวมแต่ละ
แผนกวิชา

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๒

๒

๒

๒

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ให้มีประสิทธิภาพ

-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๑.โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒.โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้
๓.โครงการ KM ของแผนก
๔.โครงการจัดทาบทเรียน
ออนไลน์

หน้า ๖๘

แผนงาน/โครงการ
๑.๗ เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อการจัด
การศึกษา

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และมาตรฐาน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-ร้อยละโครงการที่ได้รับการ ๘๐
๘๕
๙๐
๙๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
อนุมัติและผ่านการรับรอง
ให้มีประสิทธิภาพ
จากหน่วยงานต้นสังกัด
-มาตรฐานที่ ๓
ระดับ ดี
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด

๑.๘ ส่งเสริมการจัด
-จานวนผู้เรียนที่เข้าเรียน
การศึกษาระบบทวิภาค และฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ให้มีประสิทธิภาพ

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑.โครงการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
๒.โครงการควบคุมภายใน
สถานศึกษา
๓.โครงการนิเทศในสถานศึกษา
๔.โครงการสอนซ่อมเสริม
๕.โครงการพัฒนาคุณภาพสื่อ
การเรียนการสอน
๑.โครงการส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาเรียน ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
๒.โครงการประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
และผู้ใช้ บริการที่มีต่อ
สถานศึกษา
๓.โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิ
ภาคี

หน้า ๖๙
๒. ด้ำนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒.๑ความร่วมมือเพื่อ -จานวนสถาน ประกอบการ
๑
๒
๔ -ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑.โครงการพัฒนาเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่
ผลิตและพัฒนา
ที่มี ส่วนร่วมในการ จัดและ
ความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่ชุมชน
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
กาลังคนด้าน
ส่งเสริม การศึกษา
-มาตรฐานที่ ๑
อาชีวศึกษา
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๒.๒ พัฒนานักเรียน
-ร้อยละของจานวนนักเรียน
นักศึกษาสู่การประเมิน นักศึกษาที่ผ่าน การ
คุณวุฒิวิชาชีพ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ

๘๕

๙๐

๙๐

๙๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

๑.โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ทางวิชาชีพ(สอนเสริมก่อนสอบวี
เน็ต)

และยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๒.๓ ส่งเสริมการใช้
ทักษะ ด้านภาษาใน
การสื่อสารเพื่ออาชีพ

-ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๙๐

๙๐

๙๕

๑๐๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๑.โครงการส่งเสริม ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

หน้า ๗๐
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒.๔ ส่งเสริมการบูรณา - จานวนโครงงานที่เข้าร่วม
๓
๕
๑๐
๑๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.โครงการประกวดโครงงาน
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
การทักษะทาง
ประกวด
วิชาชีพตามหลักสูตร
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
คณิตศาสตร์และ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน (สัมมนาโครงงาน โครงการ
วิทยาศาสตร์สู่โลกงาน
ระดับปวช. 3 ปวส.2)
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
อาชีพ
๒.โครงการประกวดโครงงาน
-มาตรฐานที่ ๑
วิทยาศาสตร์ Esso
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๒.๕ เพิ่มวุฒิผู้มี
ประสบการณ์ความรู้
และวิชาชีพ

- จานวนผู้เรียนที่ขอเทียบ
โอน ความรู้และ
ประสบการณ์

๕

๑๕

๑๕

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

๑.โครงการเทียบโอน ความรู้
และประสบการณ์

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๒.๖ พัฒนากาลังคน
ภาคเกษตรกรรมเพื่อมี
งานทา

-ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีงานทา มี
รายได้เพิ่ม

๑๐

๑๕

๑๕

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๑.โครงการศูนย์ฝึกฝึกอบรม
อาชีวศึกษา

หน้า ๗๑

แผนงาน/โครงการ
๒.๗ เสริมสร้าง
นันทนาการและ
พลานามัยภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-ร้อยละของจานวนนักเรียน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.โครงการส่งเสริม สุขภาพและ
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน ๒.โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
ตัวชี้วัด

สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๒.๘ ส่งเสริมคุณธรรม
นาความรู้เทิดไท้พระ
บาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถสู่
การปฏิบัติ

-จานวนกิจกรรมที่
ดาเนินการ
-ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒.๙ การรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติดและ
เอดส

- ร้อยละของจานวนผู้เรียน
มีทักษะชีวิต

๑
๑๐๐

๑
๑๐๐

๑
๑๐๐

๑
๑๐๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๑. โครงการคุณธรรมนาความรู้
๒. โครงการวันสาคัญ
๓. โครงการพัฒนาจิต
๔. โครงการประเมินคุณลักษณะ
พึงประสงค์
๕.โครงการอบรมคุณธรรมนา
ความรู้ จริยธรรมนาวิชาชีพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
๑. โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่ง
เสพติดและเอดส์บนฐาน
กิจกรรมทักษะชีวิต (บูรณาการ
วิชาสุขศึกษาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต)

หน้า ๗๒

แผนงาน/โครงการ
๒.๑๐ การส่งเสริม
ความรู้ประชาธิปไตย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. โครงการเผยแพร่ความรู้
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน (ด้วยการรณรงค์เลือกตั้ง นายก
อกท.)
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๒.๑๑ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือและรักษา
ดินแดน

- ร้อยละของจานวนผู้ผ่าน
กิจกรรม

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

๑. โครงการพัฒนากองลูกเสือ
วิสามัญ
๒. โครงการพัฒนากองรักษา
ดินแดน(นักศึกษาวิชาทหาร)

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๒.๑๒ สร้างงานและ
รายได้ระหว่างเรียน

- จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๑. โครงการส่งเสริมการหา
รายได้พิเศษระหว่างเรียน

หน้า ๗๓

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๒.๑๓ พัฒนาระบบการ - ระดับความพึงพอใจของ
ดูแลนักเรียนนักศึกษา ผูร้ ับบริการในระดับดี

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๘๐
๘๕
๘๕
๙๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. โครงการ Home Room
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
(ทุกวันอังคาร)
อย่างเสมอภาค
๒. โครงการเยี่ยมบ้าน
-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๓. ด้ำนพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แผนงาน/โครงการ
๓.๑ปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของจานวนผู้ที่
สาเร็จการศึกษา
-จานวนโครงการจัดการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๕๕
๖๐
๖๕
๗๕ -ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑.โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยน
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
วิธีสอนปฏิรูปวิธีสอบ
อย่างเสมอภาค
๔
๔
๔
๔
๒.โครงการจัดการเรียนการสอน
-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชา
อาชีวศึกษา

๓.๒ ส่งเสริมการจัดการ ร้อยละของครูที่ใช้แผนการ
เรียนรู้บนฐานโครงการ เรียนรู้ฐานสมรรถนะและ
และกิจกรรม
บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง

๗๐

๗๕

๗๕

๗๕

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
อย่างเสมอภาค

-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

๑.โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้
แบบPBL
๒.โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL

หน้า ๗๔

แผนงาน/โครงการ
๓.๓ ส่งเสริมมุมเรียนรู้
วิชาการ

๓.๕ความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-ร้อยละของจานวน
๗๕
๘๐
๘๕
๘๕ -ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑.โครงการจัดการเรียนการสอน
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
ผู้รับบริการที่ได้รับความพึง
ตามอัธยาศัย
อย่างเสมอภาค
พอใจในระดับดี
๒.โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อย่างยั่งยืน
๓.โครงการศึกษาดูงานในสถาน
อาชีวศึกษา
ประกอบการ
๔.โครงการปรับปรุงห้องสมุด
ICT
-จานวนครั้งของกิจกรรม
๑
๑
๑
๑ -ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑.โครงการอบรมให้ความรู้โดย
เสริ
ม
สร้
า
งโอกาสทางการศึ
ก
ษาวิ
ช
าชี
พ
-ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ
อย่างเสมอภาค
เข้าร่วมกิจกรรม
๒.โครงการฝึกงานในสถาน
-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบการ
ตัวชี้วัด

อาชีวศึกษา

๓.๖รวบรวมภูมิปัญญา - จานวนครั้งของอัตราส่วน
ท้องถิ่นในวิชาชีพ
จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
ชั่วโมงไม่น้อยกว่า๑:๒

๒

๒

๒

๒

-ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
อย่างเสมอภาค

-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

๑.โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา

หน้า ๗๕
๔. แผนพัฒนำกำรจัดทำผลงำนโครงกำรทำงวิชำชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนวิจัย
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑.โครงการวิจัยในชั้นเรียน
๔.๑วิจัยเพื่อพัฒนาการ -ร้อยละของจานวนงานวิจัย ๖๐
๖๕
๗๐
๗๕ -ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์
เรียนการสอน
ในชั้นเรียน
ความรู้และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา

-มาตรฐานที่ ๕
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั

๔.๒ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ ๑.จานวนชิ้นงานของ
คนรุ่นใหม
สิ่งประดิษฐ์ที่ถ่ายทอดสู่
ชุมชน
๒. ร้อยละของสาขางานที่มี
การจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน
๔.๓ส่งเสริมงานวิจัย
จานวนผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา
พัฒนาการบริหารจัดการ

๑

๑

๑

๑

-ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา

-มาตรฐานที่ ๕

๑.โครงการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงการ/โครงงาน

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั

๑

๑

๑

๑

-ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา

-มาตรฐานที่ ๕

๑.โครงการจัดสร้างนวัตกรรม
และงานวิจัยเพื่อการบริหาร
จัดการ

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั

๔.๔โครงการระดม
จานวนทรัพยากรและ
ทรัพยากรภายนอกเพื่อ ผลงานวิจัยสถานศึกษาและ
งานวิจัยพัฒนา
ชุมชน
สถานศึกษาและชุมชน

๑

๑

๑

๑

-ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา

-มาตรฐานที่ ๕
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั

๑.โครงการบูรณาการงานวิจัย
หน่วยงานในท้องถิ่นและ
ภายนอก

หน้า ๗๖
๕. แผนพัฒนำกำรบริกำรทำงวิชำชีพแก่ชุมชน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๕.๑ R-เกษตร จิตอาสา -จานวนครั้งที่ให้บริการ
–ร้อยละของจานวน
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒
๒
๒
๒ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.โครงการลูกเสือวิสามัญจิต
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐ จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง อาสา
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน ๒.โครงการอาชีวเกษตรบริการ
๓.โครงการ FIX IT
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๔.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
และยุทธศาสตร์ที่ ๒
เกษตรระยะสั้น
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
อย่างเสมอภาค

-มาตรฐานที่ ๔
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

และมาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๕.๒ พัฒนาศูนย์บ่ม
-จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เพาะวิสาหกิจเป็นแหล่ง ได้รับการพัฒนา
เรียนรู้
-จานวนผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้น

๕๐
๕

๖๐
๑๕

๗๐
๑๕

๘๐
๒๐

-ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพือ่
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๑.โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการรายใหม่

หน้า ๗๗

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

๕.๓ พัฒนาขีด
-ร้อยละของจ านวน
ความสามารถของ
ผู้รบั บริการที่ให้ความพึง
เกษตรกรในการแข่งขัน พอใจอยู่ในระดับดี
ภูมิภาคอาเซียน
(SMART FARMER)

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๘๐
๘๕
๘๕ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.โครงการฝึกอบรมผู้นา
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
เกษตรกรอัจฉริยะ
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๖. แผนพัฒนำกำรจัดหำทรัพยำกรและแหล่งเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
๖.๑พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วย IT

๖.๒ระดมทรัพยากร
เพื่อแหล่งเรียนรู้

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และมาตรฐาน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑.จานวนครั้งของการระดม
๑
๑
๑
๑ -ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ทรัพยากร
๒.ร้อยละของจานวน
๘๐
๘๐
๘๐
๘๕ ให้มีประสิทธิภาพ
-มาตรฐานที่ ๓
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
พอใจอยู่ในระดับดี
-ร้อยละของจาานวน
๘๐
๘๐
๘๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
ให้มีประสิทธิภาพ
พอใจอยู่ในระดับดี
-มาตรฐานที่ ๓
ตัวชี้วัด

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑.โครงการฝึกอบรมICTพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๒. โครงการซ่อมบารุงระบบ
เครือข่ายและพัฒนาระบบ
ซอร์ฟแวร์
๑.โครงการผ้าป่าห้องสมุด
๒.โครงการพัฒนาห้องเรียน
อาเซียนและMEP

หน้า ๗๘

แผนงาน/โครงการ
๖.๓โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของจานวน
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑.โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ เครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์
ให้มีประสิทธิภาพ

-มาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๗. แผนงำนส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำตำมแนวทำงเกษตรกรรุ่นใหม่
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๗.๑ ผลิตกาลังคนสาย -จานวนนักนักศึกษาที่เข้า
๒๐
๒๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.โครงการจัดการศึกษาระดับ
จั
ด
การศึ
ก
ษาในสาขาวิ
ช
าชี
พ
ที
ก
่
ว้
า
งขวาง
เทคโนโลยีปฏิบัติการ ศึกษาต่อ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

หน้า ๗๙

แผนงาน/โครงการ
๗.๒ ความร่วมมือผลิต
และพัฒนากาลังคน
ภาคเกษตรกรรม

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และมาตรฐาน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-จานวนเกษตรกรที่ผ่านการ ๓๐
๓๐
๓๐
๓๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
ฝึกอบรม
อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
-ร้อยละของจานวน
๘๐
๘๐
๘๕
๘๕ และต่
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
พอใจอยู่ในระดับดี
-มาตรฐานที่ ๑
ตัวชี้วัด

ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

และมาตรฐานที่ ๔
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑.โครงการฝึกอบรมผู้นา
เกษตรกรรุ่นใหม่ (บูรณาการ
กิจกรรมอกท.)
๒.โครงการผลิตเกษตรกรมือ
อาชีพ (ฝึกอบรมระยะสั้น)
๓.โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
ยั่งยืน(ฝึกอบรมระยะสั้น)

หน้า ๘๐
๘. แผนงานพัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๘.๑บูรณาการกิจกรรม -จานวนกิจกรรมที่บูรณา
๓
๕
๕
๕ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.โครงการพัฒนากิจกรรมหลัก
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
อกท. บนฐานPBLและ การ
และชมรม บนฐาน PBLและ
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
ABL
-ร้อยละของจานวนสมาชิก
๘๐
๘๕
๘๕
๘๕ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน ABL
อกท.ที่ให้ความพึงพอใจอยู่
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ในระดับดี
และยุทธศาสตร์ที่ ๒
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
อย่างเสมอภาค

-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

และยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

๘.๒ พัฒนา
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน อกท. สู่
ความเป็นเลิศ

-ผลการประเมินรับภาคและ
ระดับชาติ

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

-ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

-มาตรฐานที่ ๑
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา

๑.โครงการประเมินมาตรฐาน
หน่วย อกท.

หน้า ๘๑

แผนงาน/โครงการ
๘.๓พัฒนาเชื่อมโยง
องค์กรเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศ
ไทยสู่อาเซียน

ตัวชี้วัด
-จานวนสมาชิก อกท. ที่
ผ่านการแลกเปลี่ยนและ
ศึกษาดูงาน

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๕
๕
๕
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑.โครงการแลกเปลี่ยนสมาชิก
พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่
๒.โครงการศึกษาดูงานสมาชิก
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
และคณะกรรมการอกท.
-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

๙. แผนงานพัฒนางานฟาร์มสู่ฟาร์มปลอดภัยและมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
และมาตรฐาน
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๙.๑พัฒนางานฟาร์ม -จานวนฟาร์มและโรงงาน
๒
๒
๒
๒ -ยุทธศาสตร์ที่ ๑
จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพทีก่ ว้างขวาง
และโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผ่าน
และต่อเนื่อง(Life Long Education)เพื่อ
อุตสาหกรรมปลอดภัย มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีและ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนทั้งใน
(GAP/GMP/HCCP)
ปลอดภัย
สาขาวิชาชีพเกษตร และอื่นๆตามความ
-ร้อยละของจานวน
๒๐
๒๕
๓๐
๓๕ ต้องการของตลาดแรงงาน
-มาตรฐานที่ ๒
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พอใจอยู่ในระดับดี
อาชีวศึกษา
และมาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๑.โครงการพัฒนางานฟาร์มพืช
๒.โครงการพัฒนางานฟาร์มสัตว
ศาสตร์
๓.โครงการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรม
๔.โครงการซ่อมบารุง
เครื่องจักรกลการเกษตร

หน้า ๘๒

แผนงาน/โครงการ
๙.๒พัฒนาผู้ตรวจ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยฟาร์มพืช
ศาสตร์ สัตวศาสตร์และ
โรงงานอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-ร้อยละของจานวนผู้ตรวจที่
- ๑
๑
๒
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑.โครงการความร่วมมือผลิตผู้
เสริ
ม
สร้
า
งโอกาสทางการศึ
ก
ษาวิ
ช
าชี
พ
ผ่านการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
อย่างเสมอภาค
ความปลอดภัย
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวชี้วัด

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

และมาตรฐานที่ ๓
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๙.๓พัฒนาครูแกนนา
เกษตรอัจฉริยะ
(SMART FARMER)

-จานวนครูแกนนาที่ผ่าน
การฝึกอบรม

-ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

-มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

๑.โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์ คลัง
ความรู้(KM)

หน้า ๘๓
๑๐. แผนงานส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ
แผนงาน/โครงการ
๑๐.๑ ความร่วมมือ
ผลิตกาลังคนภาค
เกษตรกรรมร่วมกับ
ประเทศในภูมิภาค
อาเซียน

เป้าหมาย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และมาตรฐาน
ประจาปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
-จานวนผู้เรียนจากประเทศ
๕
๑๐ -ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑.โครงการผลิตกาลังคนภาค
พั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพก
าลั
ง
คนให้
ม
ก
ี
ารพั
ฒ
นาสู
่
เพื่อนบ้านตอนบน ไม่น้อย
เกษตรกรรมร่วมกับประเทศ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
กว่า ๒๐ คน
๗๐
๗๕
เพื่อนบ้านระดับ ปวช.และปวส.
-มาตรฐานที่ ๑
–ร้อยละของจานวน
ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้รับบริการที่ให้ความพึง
อาชีวศึกษา
พอใจอยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ ๒
ตัวชี้วัด

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

และมาตรฐานที่ ๓
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

๑๐.๒ ความร่วมมือการ -จานวนครั้งของการจัด
จัดการเรียนรู้กับ
กิจกรรม
นานาชาติ
-ร้อยละของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความ
พึงพอใจในระดับดี

-

-

๒
๗๕

๒
๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาคุณภาพกาลังคนให้มีการพัฒนาสู่
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๒
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

และมาตรฐานที่ ๓
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

๑.โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมกับ
ต่างประเทศ
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บรรนำนุกรม

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑).กรุงเทพฯ:สกศ.,๒๕๕๔
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. คู่มือการประกันตนเองสังกัดวิทยาลัยเกษตร. สานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ๒๕๕๒
ทองบ่อ เดชสองชั้น. เอกสารประกอบคาบรรยาย “หลักการจัดทาแผนยุทธศาสตร์”. วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา. ๒๕๕๓
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา. ๒๕๕๔
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ภำคผนวก
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