แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง ฉบับนี้ได้จัดทาขึ้ นเพื่อเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาสถานศึก ษาตามทิศทาง
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ซึ่ ง คณะกรรมการได้ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ประจาปีก ารศึ กษา 2561 ให้ คณะกรรมการบริ หารสถานศึก ษาพิ จารณาเพื่ อเสนอกรรมการ
วิ ท ยาลั ย ทราบและเห็ น ชอบอนุ มั ติใ ช้ แ ผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาประจ าปี
การศึกษา 2561 ต่อไปในเบื้องต้นได้มีการประชุมพิจารณาจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเชิญผู้แทนทางทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนที่
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้กรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ร ะนอง ประกาศใช้เป็ น แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึก ษาประจ าปี
การศึกษา 2561 ต่อไป
บัดนี้ หน้าที่สาคัญประการแรกของสถานศึกษาคือ การนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมี ก ารติ ด ตามผลประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเป้ า หมายตามศั ก ยภาพและ
งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับในแต่ละปี
สุดท้ายขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้แทน
ชุมชน ศิษย์เก่า คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา
2561 เล่มนี้ให้แล้วเสร็จจนสมบูรณ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ตุลาคม 2561

คำชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีร ะนอง ได้จั ดท าขึ้ นภายใต้มาตรฐานการศึ กษาของวิ ทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561
แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ของสถานศึ ก ษา ส่ ว นที่ 2 มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึก ษา และส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็งด้วยหลักธรรมาธิบาลและตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
การฝึกอบรมวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ต่อไป

สารบัญ
หน้า
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ส่วนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 2561
คาสั่งวิทยาลัยคาสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

๑
๙
๑๑
๖๘

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

๑.๒ ข้อมูลด้านบุคลากร
๑.๒.๑ จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา/สาขา/สาขางาน
ใบประกอบ
วิชาชีพ

สถานภาพ
พนักงาน
ราชการ

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

ตากว่า
ปริญญา
ตรี

จานวน(คน)
ครู
ประจา

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

วุฒิการศึกษา

แผนกวิชาพืชศาสตร์

3

3

-

-

3

-

-

2

1

-

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

3

2

-

1

3

-

-

-

3

-

แผนกวิชาประมง

5

4

1

-

4

1

-

1

4

-

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

3

1

2

-

3

-

-

2

1

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

3

1

1

1

3

-

-

-

3

-

แผนกวิชาอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-
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๑.๒.๒ จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างชัวคราว

ลูกจ้างประจา

จานวน(คน)
ข้าราชการ

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

พนักงานราชการ

สถานภาพ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทัวไป

2

งานบุคลากร

-

-

-

-

-

งานการเงิน

1

-

-

1

-

งานการบัญชี

2

1

-

-

1

งานพัสดุ

4

1

-

2

1

งานอาคารสถานที

7

1

-

4

2

งานทะเบียน

2

1

-

-

-

งานประชาสัมพันธ์

1

1

-

-

-

19

5

1

8

5

งานวางแผนและงบประมาณ

1

-

-

-

1

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1

-

1

-

-

งานความร่วมมือ

1

1

-

-

-

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิงประดิษฐ์

1

1

-

-

-

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-

-

-

-

-

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

-

-

-

-

-

รวม

1

1

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

๒

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
สถานภาพ
ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชัวคราว

จานวน(คน)

-

-

-

-

-

4

2

1

-

1

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3

1

1

งานครูทีปรึกษา

1

1

-

-

-

งานปกครอง

1

-

-

-

1

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

1

1

-

-

-

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รวม
ฝ่ายวิชาการ

2
8

3

1

-

2
4

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสือการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งหมด

2
1
1
1
5
36

1
1
2
12

1
1
4

- 1
- 1 - - 1 1
9 11

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานฟาร์มและโรงงาน
รวม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

๓
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1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๓.๑ จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
(ปีทีจัดทารายงาน สารวจ ณ วันที ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาทีรายงาน)

ระดับ/สาขางาน
ระดับ ปวช.
- สาขางานการเกษตร
รวม
ระดับ ปวส.
- สาขางานเกษตรศาสตร์
- สาขางานพืชสวน
- สาขางานการผลิตสัตว์
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
รวม
รวมทั้งหมด

ชั้นปี

รวม

1

2

3

๔๘
๔๘

๓๙
๓๙

๒๑
๒๑

๑๐๘
๑๐๘

๔๒
1๐
๒๙
๗
๘๘

๔๕
๓
๑๐
๕๘

-

๘๗
๑๐
๓๒
๑๗
๑๔๖

๑๓๖

๙๗

๒๑

๒๕๔

1.4 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
การจัด การศึ กษา ปัจ จุบั นวิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีร ะนอง ได้ จัดการศึก ษา ในระบบ
(Formal Education) และนอกระบบ ซึงเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน - นักศึกษา โดยเปิด
สอนในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๕๖
๑.๑ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานการเกษตร (ซึงดาเนินการภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพือชีวิต,
โครงการอาชีวศึกษาเพือพัฒนาชนบท (อศ.กช.))
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒.๑ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
๑) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ (ระบบทวิภาคี,ภาคสมทบ)
๒) สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขางานพืชสวน(ระบบทวิภาคี)
๓) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขางานเกษตรศาสตร์ (ภาคสมทบ)

๔
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๒.๒ ประเภทวิชาประมง
๑) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ระบบทวิภาคี)
๓. หลักสูตรระยะสั้น(นอกระบบ)
๓.๑ โครงการเกษตรระยะสั้น
๓.๒ โครงการ ๑๐๘ อาชีพ
๓.๓ โครงการเทศบาลเคลือนที/อบจ.เคลือนที

๕
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1.5 ข้อมูลด้านอาคารและสถานที่
แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
( แปลงที่ ๑)
1. อาคารอานวยการ
1.1 ศาลพระภูมิ 1.2 พระพิรุณ
2. อาคารเรียน 1
3. อาคารเรียน 2
4. หอประชุม
5. สานักงาน. อกท.
6. อาคารช่างกลเกษตร
7. โรงงานแปรรูปสัตว์น้า
8. อาคารช่างก่อสร้าง
9. อาคารช่างไฟฟ้า
10. โรงเก็บเครืองจักรกลฟาร์ม
11. บ้านพักครู
12. บ้านพักรับรอง
13. แผนกวิชาประมง
14. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15. บ้านพักคนงาน
16. อาคารระยะสั้น
17. อาคารหอพัก
18. แผนกวิชาสัตวศาสตร์
19. แผนกวิชาพืชศาสตร์
20. อาคารเรียน 3
21. บ่อปลาแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่
22. หมู่บ้านโครงการปฏิรูปฯ
23. หอ ประชุม หมู่บ้านโครงการปฏิรูปฯ
24. คอกวัว
25. คอกหมู
26. คอกไก่ไข่
27. คอกเป็ด
28. อาคารศูนย์วิทยฯ 29. เสาธง
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แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
( แปลงที่ ๒)
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1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ
3.2 ประมาณการรายร ับ - รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปี ต่อไป)
วิทยาล ัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1. ประมาณการรายร ับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปี ปัจจุบน
ั
1,085,905.30 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปี ตอ
่ ไป
2,265,125.00 บาท
- ผลผลิตทีค
่ าดว่าจะได ้รับ
1,000,000.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปี ต่อไป) ทีค
่ าดว่าจะได้ร ับ
งบบุคลากร
11,758,632.00 บาท
งบดาเนินงาน
2,280,460.00 บาท
งบลงทุน
1,180,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
2,732,560.00 บาท
งบรายจ่ายอืน
่
1,532,400.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
6,387,480.00
- ค่าจ ้างประจา
2,839,440.00
- ค่าตอบแทนพนั กงานราชการ
821,832.00
- เงินวิทยฐานะ
369,600.00
- ค่าตอบแทนรายเดือนข ้าราชการ
201,600.00
- ค่าจ ้างลูกจ ้างชัว่ คราว
940,680.00
- ค่าครองชีพลูกจ ้างชัว่ คราว
198,000.00
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช ้สอย
740,460.00
- ค่าวัสดุ
740,000.00
- ค่าสาธารณู ปโภค
800,000.00
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
1,180,000.00
- สิง่ ก่อสร ้าง
งบเงินอุดหนุน
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของนั กเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
51,360.00
- โครงการแก ้ไขปั ญหาความยากจนในชนบท
405,000.00
้
- โครงการฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน
39,000.00
- โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
50,000.00
- โครงการสนั บสนุนค่าใช ้จ่ายในการจั ดการศึกษาฯ
2,114,700.00
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
72,500.00
งบรายจ่ายอืน
่
่ มสร ้างเพือ
- โครงการศูนย์ซอ
่ ชุมชน
500,000.00
- โครงการปลูกจิตรสานึกทรัพยากรป่ าไม ้
70,000.00
- โครงการศูนย์บม
่ เพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา
92,000.00
- โครงการอาชีวพัฒนาค่านิยมไทย (เกษตรทฤษฎีใหม่)
165,000.00
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600.00
- โครงการจั ดหาบุคลากรสนั บสนุนเพือ
่ คืนครูให ้นั กเรียน
117,600.00
- โครงการลดปั ญหาการออกกลางคัน
25,000.00
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
23,200.00
- โครงการป้ องกันและฟื้ นฟูการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 90,000.00
- โครงการ Smart Farmer
240,000.00
- โครงการชีววิถ ี
20,000.00

23,835,082.30
4,351,030.30 บาท

บาท

19,484,052.00 บาท

19,484,052.00
11,758,632.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,280,460.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,180,000.00 บาท
บาท
บาท
2,732,560.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,532,400.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที เปิ ด สอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 12 ตัวบ่งชี้
ดังนี้คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกียวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ทีเกียวกับสาขาวิชาทีเรียน หรือทีทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที 1.1 ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทีมีผลการเรียนเฉลียสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะทีจาเป็นในศตวรรษที 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใ ช้ในการปฏิบัติ ง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะทีดี
ตั ว บ่ ง ชี้ ที 1.2 ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ
นิสัยทีดี ภูมิใจและรักษาเอกลั กษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าทีของตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสานึกรักษ์สิงแวดล้อม
ตัว บ่ง ชี้ ที 1.3 ร้ อ ยละของผู้ สาเร็จ การศึก ษาผ่ านเกณฑ์ก ารเข้า ร่ วมกิจ กรรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที 1.4 ระดับความพึง พอใจต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึง
ประสงค์ จากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที ก าหนดใช้ ห ลั ก สู ต ร ฐาน
สมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ทีกากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
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1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ มเติม ให้
ทัน ต่อ การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี และความต้อ งการของตลาดแรงงาน โดยความร่ว มมื อ กับ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง
ตัว บ่ง ชี้ ที 2.1 ระดั บคุ ณ ภาพในการใช้ แ ละพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะรายวิ ช า ที
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูทีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ทีกาหนดได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนือง เพือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตาม
หลั กสู ตร มาตรฐานคุ ณวุ ฒิอ าชี วศึ กษาแต่ล ะระดั บการศึก ษาตามระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ เกี ยวกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตัวบ่งชี้ที 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติก าร โรงฝึ กงาน ศูน ย์วิทยบริก าร สือ แหล่ง เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาทีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที 2.4 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที ห้องเรียน
ตัวบ่งชี้ที 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงิน งบประมาณและครุภัณฑ์
ตัวบ่งชี้ที 2.6 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพือสร้างสัง คมแห่งการเรียนรู้มีการ
จัดทานวัตกรรม สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที 3.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท านวั ต กรรม สิ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที 3.2 ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด ท านวั ต กรรมนวั ต กรรม สิ งประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย

๑๐
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ส่วนที่ ๓
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไว้
ดังนี้
“มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตร เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชนและสังคม”
๓.๒ พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยแต่
ละในพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Golds) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พันธกิจที 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
พันธกิจที 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ กลยุทธ์ (Stratety)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์
ที่กาหนดไว้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
๑. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
๑.
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตาม
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
มาตรฐานวิชาชีพ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.
พัฒนาแผนการเรียนรู้และมุง่ เน้นสมรรถนะ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
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ที่
๑.

พันธกิจ
ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ที่
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

๒.

พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้
มาตรฐาน

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

๑๒

กลยุทธ์
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริงโดยใช้โครงการเป็นฐาน(PBL)และ STEM
Education
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นผู้นาด้วยกิจกรรม อกท. ให้เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อาชีพให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร
ในการจัดการศึกษาให้เป็นผู้นามืออาชีพ
สร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากร บุคคลร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดทางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และสังคม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
และสังคม
เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนางานฟาร์มเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
ได้มาตรฐานงานฟาร์ม
เสริมสร้างความรู้วิชาชีพและทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ
ของชุมชน
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ที่
๓.

พันธกิจ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิ
บาล

ที่
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

๖.

๑๓

กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วย
หลักธรรมภิบาลและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรร่วมกับ
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรด้วยระบบ Big Data

๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่ อนคุณภาพการจัด การศึก ษาของสถานศึกษาให้มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อจัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุกแผนกวิชาที่เปิดสอน
๑.๒ เพื่อไปสารวจและพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ สถานประกอบการ
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเน้นการนาหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา
๑.๔ เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานตรง
ตามวิชาชีพ
๑.๕ เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
๑.๖ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
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๑.๗ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาวิชาในระบบทิวภาคี
๑.๘ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๙ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี
๑.๑๐ เพี่อสร้างความเข้มแข็งและขยายองค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถานประกอบการ
เครือข่าย
๑.๑๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีสู่ความเป็นเลิศ
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีจานวนกลยุทธ์ ๙ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒.๑.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
๒) โครงการงานหลักสูตร
๓) โครงการความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
๔) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทิวภาคี
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน ๑ เครื่อง
เชิงคุณภาพ คุณภาพของเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นระบบระเบียบมากขึ้นและให้บริการกับคณะครูได้
สะดวกและรวดเร็ว
๒) โครงการงานหลักสูตร ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้และมุ่งเน้นสมรรถนะ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ครบทุกรายวิชาโครงการงานหลักสูตรครบทุกรายวิชา
๓) โครงการความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียน ปวช
จานวน ๒๕ คน
-จานวนนักศึกษา ปวส
จานวน ๒๘ คน
-ครูบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๒๕ คน
รวม ๗๘ คน
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เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒
ได้รับความจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากการฝึกประสบการณ์
๔) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทิวภาคี
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแผนการเรียนรู้และมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒.๒.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
๒) โครงการงานหลักสูตร
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน ๑ เครื่อง
เชิงคุณภาพ คุณภาพของเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นระบบระเบียบมากขึ้นและให้บริการกับคณะครูได้
สะดวกและรวดเร็ว
๒) โครงการงานหลักสูตร ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้และมุ่งเน้นสมรรถนะ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ครบทุกรายวิชา
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้โครงการเป็นฐาน
(PBL) และ STEM Education
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒.๓.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการงานหลักสูตร
๒) โครงการงานวิจัย
๓) โครงการการจัดสัมมนาโครงการขอจบ
๔) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
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๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการงานหลักสูตร ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้และมุ่งเน้นสมรรถนะ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ครบทุกรายวิชา
๒) โครงการงานวิจัย
เชิงปริมาณ
งานวิจัยของสถานศึกษา จานวน ๒ เครื่อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การทาโครงงาน วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และได้รับเผยแพร่
๓) โครงการการจัดสัมมนาโครงการขอจบ
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานการเกษตร จานวน ๗ คน
นักเรียน อศ.กช. ปวช.๓ สาขางานการเกษตร จานวน ๑๔ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การทาโครงการ/ วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และผลงานได้รับการเผยแพร่
๔) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.๑ – ปวส.๒ จานวน ๒๕๔ คน
เชิงคุณภาพ
มีวัสดุ สื่อ ประกอบการเรียนการสอน ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นผู้นาด้วยกิจกรรม อกท.
ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
๒.๔.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๓) โครงการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นระเบียบ พลเมืองไทยฯลฯ
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
เชิงปริมาณ
๑. ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ อกท.ระดับหน่วย ทุกคน ระดับภาคร้อยละ ๖๐
และระดับชาติ ร้อยละ ๓๐
๒. ผู้เรียนจัดทาโครงการและได้รับการเลื่อนระดับหน่วย
๑๐ คน ระดับภาค ๕ คน และเลื่อนระดับชาติ ๕ คน
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เชิงคุณภาพ

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับของสังคม
๒. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ความเป็นผู้นา เป็นพลเมืองดี
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. ผู้เรียนมีเงินฝากเพื่อเป็นทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น
๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.๑ – ปวส.๒ จานวนประมาณ ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม สู่การดารงตนอย่างเหมาะสม
ปรับตัวสาหรับการเรียนและการดารงชีวิตในรั้ววิทยาลัย
เกษตรฯ ได้อย่างเหมาะสม
๓) โครงการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นระเบียบ พลเมืองไทยฯลฯ
เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนชั้น ปวช.๑ – ปวส.๒
จานวนประมาณ ๓๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และนักเรียน
นักศึกษามีจิตสานึกความเป็นไทยมีความรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
๒.๕.๑ เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๒.๕.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน
๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร
๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
๔) โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ จานวน ๔๐ คน
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพมีวิสัยทัศน์
กระบวนทัศน์ในการทางานและเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมี
คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น
๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร
เชิงปริมาณ
ทาเนียบบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยฯ จานวน ๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
งานบุคลากรให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพมีวิสัยทัศน์กระบวนทัศน์
ในการทางาน
๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
เชิงปริมาณ
๑.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
จานวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผน
แม่บท (Master plan)
๒. แผนแม่บท (Master plan) ของวิทยาลัยฯ จานวน ๑ แผน
ในพื้นที่ ๙๔๐ ไร่ และ ๑๐๐ ไร่
เชิงคุณภาพ
๑.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มีความรู้และสามารถจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แผนแม่บท (Master Plan) ที่สมบูรณ์มีมาตรฐาน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๔) โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
เชิงปริมาณ
ครูอัตราจ้างของวิทยาลัยฯ จานวน ๒ คน
เชิงคุณภาพ
ครูอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้เป็น
ผู้นามืออาชีพ
๒.๖.๑ เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๑๘

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๒.๖.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการงานบริหารทั่วไป
๒) โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการงานบริหารทั่วไป
เชิงปริมาณ
จัดส่งหนังสือราชการ จานวน ๑,๐๐๐ ฉบับ
เชิงคุณภาพ
การติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานภายนอก
ประสบความสาเร็จ
๒) โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ จานวน ๑๗ คน
เชิงคุณภาพ
พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ให้เกิดประสิทธิภาพ
๒.๗ กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากร บุคคลร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๑ เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๒.๗.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทิวภาคี
๒) โครงการความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
๓) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่น
๒.๗.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทิวภาคี
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ
๒) โครงการความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียน ปวช
จานวน ๒๕ คน
-จานวนนักศึกษา ปวส
จานวน ๒๘ คน
-ครูบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๒๕ คน
รวม
๗๘ คน
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เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒
ได้รับความจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากการฝึก
ประสบการณ์
๓) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่น
เชิงปริมาณ
จานวนโรงเรียนและหน่วยงาน จานวน ๑๐ แห่ง
เชิงคุณภาพ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนและหน่วยงานใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
๒.๘ กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทางานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
๒.๘.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษามีงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนและสังคม
๒.๘.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการงานวิจัย
๒) โครงการ Smart Farmer
๓) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
๒.๘.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการงานวิจัย
เชิงปริมาณ
งานวิจัยของสถานศึกษา จานวน ๒ เครื่อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การทาโครงงาน วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และได้รับเผยแพร่
๒) โครงการ Smart Farmer
เชิงปริมาณ
เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
๓) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
เชิงปริมาณ
ประชาชนและคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาของ
ครัวเรือน
๒. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
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๓. ช่างชุมที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบ
อาชีพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงานสร้างรายได้
๔. การรวมกลุ่มของชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยกลไก
๒.๙ กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม
๒.๙.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษามีงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนและสังคม
๒.๙.๒ แผนงานโครงการ
๑) โครงการการจัดสัมมนาโครงการขอจบ
๒) โครงการจัดสัปดาห์ สัมมนาวิชาการ ประจาปี
๓) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
๔) โครงการงานวิจัย
๒.๙.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการการจัดสัมมนาโครงการขอจบ
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานการเกษตร จานวน ๗ คน
นักเรียน อศ.กช. ปวช.๓ สาขางานการเกษตร จานวน ๑๔ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การทาโครงการ/ วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และผลงานได้รับการเผยแพร่
๒) โครงการจัดสัปดาห์ สัมมนาวิชาการ ประจาปี
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน ปวช.ในระบบ ๖๖ คน
จานวนนักศึกษา ปวส.ในระบบ ๔๒ คน
ครูบุคลากรทางการศึกษา
๓๐ คน
รวม ๑๓๘ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาได้รับความความรู้จากการฝึกประสบการณ์
๓) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.๑ – ปวส.๒ จานวน ๒๕๔ คน
เชิงคุณภาพ
มีวัสดุ สื่อ ประกอบการเรียนการสอน ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
๔) โครงการงานวิจัย
เชิงปริมาณ
งานวิจัยของสถานศึกษา จานวน ๒ เครื่อง
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เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การทาโครงงาน วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และได้รับเผยแพร่

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา
๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ของสถานศึกษา
๑.๓ เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้เรียนและสถานศึกษา
๑.๔ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการนาจุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดา้ น
เศรษฐกิจให้กับประชาชนที่สนใจ
๑.๕ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
๑.๖ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจและดาเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มีผลกาไร
จากการประกอบการ
๑.๗ เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมั่นคงสะอาดและปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้การได้และไม่ก่อ
อันตรายต่อนักเรียนครูและบุคลากรของวิทยาลัย
๑.๙ เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๑๐ เพื่อให้สถานศึกษามีบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
๑.๑๑ เพื่อให้มีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
๑.๑๒ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๑.๑๓ เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
๑.๑๔ เพื่อปรับปรุงห้องเก็บมือเครื่องมือแผนกวิชาพืชศสาสตร์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
๑.๑๕ เพื่อเป็นการเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุฝึกและอุปกรณ์ต่างๆ ของแผนกวิชาพืชศาสตร์ให้มีอายุ
การใช้งานได้นาน
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน มีจานวนกลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนางานฟาร์ม
เกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนางานฟาร์มเกษตรที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการ Smart Farmer
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๒) โครงการปาล์มน้ามันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ Smart Farmer
เชิงปริมาณ
เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
๒) โครงการปาล์มน้ามันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงปริมาณ
ต้นปาล์ม ๔,๐๘๗ ต้น
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพในการปลูกปาล์มน้ามัน
๓) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ในวิทยาลัย ประชาชน
จานวนประมาณ ๒๐๐ คน (๕ ชุมชน)
เชิงคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
๔) โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เชิงปริมาณ
นักศึกษาและครูที่ปรึกษาธุรกิจที่จัดทาแผนธุรกิจสามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจและจัดทาแผนธุรกิจได้
แผนธุรกิจอย่างน้อย ๓ แผน
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการจัดทา
แผนธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพได้ มีศิษย์เก่าที่ผ่านการบ่มเพาะจบ
ไปแล้วเป็นผู้ประกอบการ
๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานงานฟาร์ม
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนางานฟาร์มเกษตรที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการ Smart Farmer
๒) โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมอาคารประมง
๓) โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ Smart Farmer
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๒๐ คน
เกษตรกรมีความรู้และสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
๒) โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมอาคารประมง
เชิงปริมาณ
อาคารประมง ๑ หลัง หลังคาอาคารห้องพักครู ๑ ห้อง,
ห้องเรียนวิเคราะห์คุณภาพน้า ๑ ห้อง,ห้องเรียน๑๑๒,
๑๑๓, ๒๒๑, ๒๒๒, ๒๒๓ ระบบไฟฟ้า ระบบน้าและการถม
ดินปิดช่องว่างใต้อาคารประมง,ซ่อมหลังคาอาคารโรงเพาะฟัก
เชิงคุณภาพ
อาคารประมง มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์
เชิงปริมาณ
ห้องเรียน ๓ ห้อง ห้องเก็บเครื่องมือ ๑ ห้อง
เชิงคุณภาพ
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้
เครื่องมือ วัสดุฝึกและอุปกรณ์ต่างภายในห้องเก็บ
เครื่องมือ ไม่ชารุดเสียหาย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความรู้วิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาที่เปิดสอน
๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการ Smart Farmer
๒) โครงการซ่อมบารุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ Smart Farmer
เชิงปริมาณ
เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
๒) โครงการซ่อมบารุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม
เชิงปริมาณ
จัดซ่อม เครื่องมือ เครื่องจักรกล และครุภัณฑ์ให้
เพียงพอและสามารถใช้งานได้
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือ เครื่องจักรกล และครุภัณฑ์ สามารถใช้งานได้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาที่เปิดสอน
๒.๔.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมอาคารประมง
๒) โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซมอาคารประมง
เชิงปริมาณ
อาคารประมง ๑ หลัง หลังคาอาคารห้องพักครู ๑ ห้อง,
ห้องเรียนวิเคราะห์คุณภาพน้า ๑ ห้อง,ห้องเรียน๑๑๒,
๑๑๓, ๒๒๑, ๒๒๒, ๒๒๓ ระบบไฟฟ้า ระบบน้าและการถม
ดินปิดช่องว่างใต้อาคารประมง,ซ่อมหลังคาอาคารโรงเพาะฟัก
เชิงคุณภาพ
อาคารประมง มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์
เชิงปริมาณ
ห้องเรียน ๓ ห้อง ห้องเก็บเครื่องมือ ๑ ห้อง
เชิงคุณภาพ
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้
เครื่องมือ วัสดุฝึกและอุปกรณ์ต่างภายในห้องเก็บ
เครื่องมือ ไม่ชารุดเสียหาย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน
๒.๕.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาที่เปิดสอน
๒.๕.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการ Smart Farmer
๒) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ Smart Farmer
เชิงปริมาณ
เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
๒) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ในวิทยาลัย ประชาชน
จานวนประมาณ ๒๐๐ คน (๕ ชุมชน)
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เชิงคุณภาพ

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเกิดความปลอดภัยในยามค่าคืน
๑.๓ เพื่อลดปัญหาที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและการลักขโมย
๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๑.๕ เพื่อมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๑.๖ เพื่อรองรับการบริการที่ดีต่อหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑.๗ เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐานในการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๑.๘ เพื่อจัดทาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้เกษตรอินทรีย์ พลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
๑.๙ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
๑.๑๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน
๑.๑๑ เพื่อจัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุกแผนกวิชาที่เปิดสอน
๑.๑๒ เพื่อไปสารวจและพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก จานวน ๑๐ สถานประกอบการ
๑.๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเน้นการนาหลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
๑.๑๔ เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานตรง
ตามวิชาชีพ
๑.๑๕ เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
๑.๑๖ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
๑.๑๗ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสาขาวิชาในระบบทิวภาคี
๑.๑๘ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๑๙ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี
๑.๒๐ เพี่อสร้างความเข้มแข็งและขยายองค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถานประกอบการ
เครือข่าย
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๑.๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีสู่ความเป็นเลิศ
๒. กลยุทธ์
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีจานวน ๖ กลยุทธ์ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้ระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
หลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการซ่อมแซมระบบโคมไฟถนนรอบบริเวณวิทยาลัยและระบบสายเมน
๒) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัย
๓) โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการซ่อมแซมระบบโคมไฟถนนรอบบริเวณวิทยาลัยและระบบสายเมน
เชิงปริมาณ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัย
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงระบบโครงข่ายสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมีระบบโครงข่าย
สารสนเทศพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
๓) โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เชิงปริมาณ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ๕ รายการ
เชิงคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานใช้
อย่างเพียงพอและงานมีประสิทธิภาพเสร็จทันเวลาที่
กาหนด
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๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมภิบาลและตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้ระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
หลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
๒) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
๓) โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิน่
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
๒) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
เชิงปริมาณ
มีเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในระดับ
ปวช. จานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
เยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ทักษะ และสมรรถนะอาชีพทางด้านการเกษตรในระดับ
การศึกษา ปวช.
๓) โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิน่
เชิงปริมาณ
๑. เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชน
เป้าหมาย ๒ ชุมชน
๒. ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้รับการพัฒนา
ชุมชนละ ๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
และวัฒนธรรมท้องถิ่นและนามาพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน
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๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
๒.๓.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษาใช้ระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
หลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
๒) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
๒) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ในวิทยาลัย ประชาชน
จานวนประมาณ ๒๐๐ คน (๕ ชุมชน)
เชิงคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
๒.๔.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
๒.๔.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการซ่อมแซมระบบโคมไฟถนนรอบบริเวณวิทยาลัยและระบบสายเมน
๒) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัย
๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
๔) โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการซ่อมแซมระบบโคมไฟถนนรอบบริเวณวิทยาลัยและระบบสายเมน
เชิงปริมาณ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งวิทยาลัย
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เชิงคุณภาพ

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศภายในวิทยาลัย
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงระบบโครงข่ายสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมีระบบโครงข่าย
สารสนเทศพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
เชิงปริมาณ
๑.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
จานวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผน
แม่บท (Master plan)
๒. แผนแม่บท (Master plan) ของวิทยาลัยฯ จานวน ๑ แผน
ในพื้นที่ ๙๔๐ ไร่ และ ๑๐๐ ไร่
เชิงคุณภาพ
๑.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มีความรู้และสามารถจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แผนแม่บท (Master Plan) ที่สมบูรณ์มีมาตรฐาน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๔) โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เชิงปริมาณ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ๕ รายการ
เชิงคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานใช้
อย่างเพียงพอและงานมีประสิทธิภาพเสร็จทันเวลาที่
กาหนด
๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ
๒.๕.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตร
๒.๕.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
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๒) โครงการความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
๓) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทิวภาคี
๔) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
๒.๕.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
เชิงคุณภาพ คุณภาพของเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นระบบระเบียบมากขึ้นและให้บริการกับคณะครูได้
สะดวกและรวดเร็ว
๒) โครงการความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียน ปวช
จานวน ๒๕ คน
-จานวนนักศึกษา ปวส
จานวน ๒๘ คน
-ครูบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๒๕ คน
รวม
๗๘ คน
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒
ได้รับความจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากการฝึกประสบการณ์
๓) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทิวภาคี
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ
๔) โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
เชิงปริมาณ
มีเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในระดับ
ปวช. จานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
เยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ทักษะ และสมรรถนะอาชีพทางด้านการเกษตรในระดับ
การศึกษา ปวช.
๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรด้วยระบบ Big Data
๒.๖.๑ เป้าประสงค์
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลของสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
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๒.๖.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
๒) โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๒.๖.๓ ตัวชี้วัด
๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
เชิงปริมาณ
๑.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
จานวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผน
แม่บท (Master plan)
๒. แผนแม่บท (Master plan) ของวิทยาลัยฯ จานวน ๑ แผน
ในพื้นที่ ๙๔๐ ไร่ และ ๑๐๐ ไร่
เชิงคุณภาพ
๑.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มีความรู้และสามารถจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แผนแม่บท (Master Plan) ที่สมบูรณ์มีมาตรฐาน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๒) โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เชิงปริมาณ
มีวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ๕ รายการ
เชิงคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานใช้
อย่างเพียงพอและงานมีประสิทธิภาพเสร็จทันเวลาที่
กาหนด

๓๒

1
1
1
1
วัตถุประสงค์
1. เพือจัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะ
ของทุกแผนกวิชาทีเปิดสอน
2. เพือไปสารวจและพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานภายนอก จานวน 10 สถาน
ประกอบการ
3. เพือส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการนา
หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหา

เป้าหมาย
1. จัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะ
จานวน 8 แผนกวิชา
2. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับ
การประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก จานวน 10 สถาน
ประกอบการ
3. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการนา
หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบทุกคน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ได้เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1
เครือง
เชิงคุณภาพ
คุณภาพของเอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนเป็นระบบระเบียบมาก
ขึ้นและให้บริการกับคณะครูได้สะดวก
และรวดเร็ว

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาทีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
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๓๓

4 โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทิวภาคี

3 โครงการความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการงานหลักสูตร

1. เพือสารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีมีความต้องการรับนักศึกษา
ฝึกงานตรงตามวิชาชีพ
2 . เพือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. เพือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
1. เพือเพิมปริมารผู้เรียนสาขาวิชาใน
ระบบทิวภาคี
2. เพือพัฒนาคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพือขยายเครือข่ายความร่วมมือ การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี
4. เพีอสร้างความเข้มแข็งและขยายองค์
ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและเครือข่าย
สถานประกอบการ
5 เพือเตรียมความพร้อมในการประเมน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีสู่
ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียน ปวช. จานวน 25
คน
-จานวนนักศึกษา ปวส. จานวน 28
คน
-ครูบุคลากรทางการศึกษา จานวน
25 คน
รวม 78 คน
1 ผู้ทีสนใจระบบอาชีวศึกษาระบบทิว
ศึกษาภาคีสาขาวิชาทางด้าน
การเกษตรใน จังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง
2 สถานประกอบการทางด้าน
การเกษตรใน จังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง

เป้าหมาย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบ
ทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้และมุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก ๑๒
ประการครบทุกรายวิชา
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3
และ ปวส.2 ได้รับความจากการ
แลกเปลียนความรู้จากการฝึก
ประสบการณ์

๓๔

พันธกิจที่
1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
เป้าประสงค์ 1 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
กลยุทธ์ที่
2 พัฒนาแผนการเรียนรู้และมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ
ที่
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1 โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐาน
1. เพือจัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะ ปริมาณ
เชิงปริมาณ
สมรรถนะรายวิชาทีสอดคล้องกับ ของทุกแผนกวิชาทีเปิดสอน
1. จัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะ ได้เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1
ความต้องการของสถาน
2. เพือไปสารวจและพัฒนาหลักสูตรการ จานวน 8 แผนกวิชา
เครือง
ประกอบการ
เรียนร่วมกับสถานประกอบการและ
2. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับ เชิงคุณภาพ
หน่วยงานภายนอก จานวน 10 สถาน การประกอบการและหน่วยงาน
คุณภาพของเอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
ประกอบการ
ภายนอก จานวน 10 สถาน
การเรียนการสอนเป็นระบบระเบียบมาก
3. เพือส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
ประกอบการ
ขึ้นและให้บริการกับคณะครูได้สะดวก
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลัก
3. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ และรวดเร็ว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการนา บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พอเพียงและเน้นการนาหลักการทาง
มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทุกคน
- เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความชานาญ
ในสาขาวิชาทีเรียน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
สนองตอบกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๓๕

1
1
1
3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงโดยใช้โครงการเป็นฐาน(PBL)และ STEM Education

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการงานหลักสูตร

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการงานหลักสูตร

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้และ
มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการครบทุก
รายวิชา

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้และ
มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการครบทุก
รายวิชา

๓๖

4 โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์
ต่อชีวิตประจาวันและสังคมเพือการพัฒนา
ประเทศ

1 เพือจัดการประกวดสัมมนาวิชาโครงการ นักเรียนนักศึกษาจานวน 56 คน
2 เพือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้
จากวิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาวิชา
3 เพือให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และ
ทักษะ สามารถฝึกความเป็นผู้นาได้
4 เพือให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติทีดี
ต่อวิชาชีพ และนาไปประกอบอาชีพต่อไป
1. เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทาเป็น
1. เชิงปริมาณ ใช้ประกอบการเรียน
แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจ ในการลงมือ
การสอนนักเรียนในระบบและนักเรียน
ปฏิบัติงาน
อศ.กช.และนักศึกษาระบบ ทวิภาคี
สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตร์และ
ชั้น ปวช.1 – ปวส.2 จานวน 254
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
คน
2. เพือกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้นาความรู้ความคิด 2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา
และประสบการณ์ทีมีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงาน
และครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ทาง
ตามวัตถุประสงค์

3 โครงการการจัดสัมมนา
โครงการขอจบ

เป้าหมาย
นักเรียน และครู

วัตถุประสงค์
งานวิจัย 1 เรือง

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการงานวิจัย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวส.2 จานวน
254 คน
เชิงคุณภาพ
มีวัสดุ สือ ประกอบการเรียนการสอน
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน นักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์

นักเรียน อศ.กช. ปวช.3 สาขางาน
เกษตร จานวน 14 คน

เชิงปริมาณ
งานวิจัยของสถานศึกษา 2 เรือง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การทา
โครงงาน วิจัยการพัฒนานวัตกรรมและ
สิงประดิษฐ์ และได้รับเผยแพร่
เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางาน
การเกษตร
จานวน 7 คน

ตัวชี้วัด

๓๗

1
1
1
4

วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพของผู้เรียน
2. เพือพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะความเป็น
ผู้นา สามารถทางานร่วมกับผู้อืนและอยู่ใน
สังคมได้

เป้าหมาย
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นผู้ด้วยกิจกรรม อกท. ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับ
หน่วย ทุกคน ระดับภาคร้อยละ 60
และระดับชาติ ร้อยละ 30
2. ผู้เรียนจัดทาโครงการและได้รับการ
เลือนระดับหน่วย 10 คน ระดับภาค 5
คน และเลือนระดับชาติ 5 คน
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะประสบการณ์
ในวิชาชีพเป็นทียอมรับของสังคม
2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ความเป็นผู้นา เป็น
พลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมี
ความสุข
3. ผู้เรียนมีเงินฝากเพือเป็น
ทุนการศึกษาเพิมขึ้น

ตัวชี้วัด

๓๘

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพือสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพือสร้างความรู้ความเข้าใจการดารงตน
ให้เป็นนักเรียนนักศึกษาทีดีของสถานศึกษา
3. เพือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้สายอาชีพ
4. เพือสร้างเจตคติทีดีต่อหลัก คุณธรรม
จริยธรรม สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
1. ใช้ประกอบการเรียนการสอน
นักเรียนในระบบและนักเรียนอศ.กช
และนักศึกษาระบบทวิภาคี ชั้น ปวช.
1 – ปวส.2 จานวนประมาณ 120
คน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวส.2 จานวน
ประมาณ 120 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และมีความตระหนักในหลักคุณธรรม
จริยธรรม สู่การดารงตนอย่างเหมาะสม
ปรับตัวสาหรับการเรียนและการ
ดารงชีวิตในรัววิทยาลัยเกษตรฯ ได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชีว้ ัด

๓๙

ที่
แผนงานโครงการ
3 โครงการปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นระเบียบ
พลเมืองไทยฯลฯ

2. เพือปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. เพือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม
ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถินและ
ประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน มี
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สร้างสิงแวดล้อมทีดี

เป้าหมาย
1. เพือปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
1. ใช้ประกอบการเรียนการสอน
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง นักเรียนในระบบและนักเรียน อศ.กช
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง และนักศึกษาระบบทวิภาคี ชั้น ปวช.
เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
1 – ปวส.2 จานวนประมาณ 100
ศิลปะวัฒนธรรม ให้นักเรียนทุกคน
คน

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
ครูบุคคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน
ชั้น ปวช.1 – ปวส.2 จานวนประมาณ คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคคลกรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
และนักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกความ
เป็นไทยมีความรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

๔๐

1
2
2
1

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานบุคลากร

2. จัดทา ทาเนียบบุคลากรภายในสถานศึกษา
3. จัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากร
4. เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร
5. เพือให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

2.งานบุคลากรให้บริการและอานวยความสะดวก
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพิมศักยภาพมีวิสัยทัศน์กระบวนทัศน์ในการ
ทางาน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชิงปริมาณ
จานวน 40 คน วิทยาลัยเกษตร
1. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
และเทคโนโลยีระนอง
จานวน 40 คน
2. เชิงคุณภาพครู และ บุคลากรทางการ
ศึกษาเพิมศักยภาพมีวิสัยทัศน์
กระบวนทัศน์ในการทางานและ
เพิมพูนความรู้ ประสบการณ์ การ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพเพิมขึ้น
1. พัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากรในการ
ทาเนียบครูและบุคลากรทางการ เชิงปริมาณ
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรภายใน ศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
1.ทาเนียบบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยฯ
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
เทคโนโลยีระนอง

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. เพือเพิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. เพือให้บุคลากรมีความรู้ในงานทีตนเอง
รับผิดชอบมากขึ้น
4. เพือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา
5. เพือน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินโครงการ

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงาน

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๔๑

1. เพือส่งเสริมองค์กรได้มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนือง
2. เพือสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูอัตราจ้าง

4 โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนครูอาชีวศึกษา

ครูอัตราจ้าง จานวน 2 คน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจในกาจัดทาแผน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
แม่บท (Master plan) ของวิทยาลัยเกษตรและ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีระนอง
ระนอง จานวน 40 คน
2. เพือจัดทาแผนแม่บท (Master plan) ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
3. เพือพัฒนาภูมิทัศน์และสิงปลูกสร้างให้ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับพื้นที
4. ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแบบ
แผนของวิทยาลัยฯ

ที่
แผนงานโครงการ
3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาแผน
แม่บท (Master Plan)

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
1.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง จานวน 40 คน ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนแม่บท (Master plan)
2. แผนแม่บท (Master plan) ของวิทยาลัยฯ
จานวน 1 แผน ในพื้นที 940 ไร่ และ 100
ไร่
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง มีความรู้และสามารถจัดทาแผน
แม่บท (Master Plan) ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. แผนแม่บท (Master Plan) ทีสมบูรณ์มี
มาตรฐาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
เชิงปริมาณ
ครูอัตราจ้างของวิทยาลัยฯ จานวน 2 คน
เชิงคุณภาพ
ครูอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน

ตัวชี้วัด

๔๒

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้เป็นผู้นามืออาชีพ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพือให้การดาเนินงานของงาน
หนังสือราชการ จานวน 1,000 ฉบับ
บริหารงานทัวไป มีความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เพือให้การบริการข้อมูล ข่าวสาร
และการรับส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 โครงการ ประชุมคณะกรรมการ 1. เพือให้ระบบการบริหารจัดการมี
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ วิทยาลัย
วิทยาลัยฯ
ประสิทธิภาพ
เกษตรและเทคโนโลยีระนอง
2. เพือประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ให้ความเห็นชอบนโยบายและให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน

1
2
2
2

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการงานบริหารทัวไป

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯจานวน 17 คน
เชิงคุณภาพ
พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. จัดส่งหนังสือราชการ
เชิงคุณภาพ
2. การติดต่อประสานงานราชการกับ
หน่วยงานภายนอก ประสบความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

๔๓

เป้าหมาย
1 ผู้ทีสนใจระบบอาชีวศึกษาระบบทิว
ศึกษาภาคีสาขาวิชาทางด้าน
การเกษตรใน จังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง
2 สถานประกอบการทางด้าน
การเกษตรใน จังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง

1. เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียน ปวช
จานวน 25 คน
-จานวนนักศึกษา ปวส
จานวน 28 คน
-ครูบุคลากรทางการศึกษา จานวน 25
คน
รวม 78 คน

1 สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีมีความต้องการรับนักศึกษา
ฝึกงานตรงตามวิชาชีพ
2 ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
วิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ

2 โครงการความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากร บุคคลร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้อง
วัตถุประสงค์
1 เพือเพิมปริมารผู้เรียนสาขาวิชาใน
ระบบทิวภาคี
2 เพือพัฒนาคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพือขยายเครือข่ายความร่วมมือ การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี
4 เพีอสร้างความเข้มแข็งและขยายองค์
ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
เครือข่าย
5 เพือเตรียมความพร้อมในการประเมน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีสู่
ความเป็นเลิศ

1
2
2
3

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทิวภาคี

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ
ปวส.2
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความจากการ
แลกเปลียนความรู้จากการฝึกประสบการณ์

เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบ
ทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๔๔

ที่
แผนงานโครงการ
3 โครงการความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอืน

วัตถุประสงค์
1.เพือระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง

เป้าหมาย
โรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัด
ระนอง

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
1.จานวนโรงเรียนและหน่วยงาน
เชิงคุณภาพ
2.ความร่วมมือของโรงเรียนและ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

๔๕

แผนงาน
โครงการ

1
3
3
1

2 โครงการ Smart
Farmer

1.งานวิจัย 1 เรือง
2.โครงการนักเรียนและสิงประดิษฐ์

วัตถุประสงค์
นักเรียน และครู

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. งานวิจัยของวิทยาลัย 2 เรือง
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การ
ทาโครงงาน วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ และ
ได้รับเผยแพร่
เชิงปริมาณ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัด

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ให้กับชุมชนและสังคม
สถานศึกษามีงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสัง คม

1 โครงการงานวิจัย

ที่

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๔๖

แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการ
3 ศูนย์ซ่อมสร้าง
1. ให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษา ประชาชนและชุมชน
เพือชุมชน (Fixit และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบารุงเครืองมือ อุปกรณ์การ
Center)
ประกอบอาชีพ และเครืองมือใช้ในครัวเรือน เพือลดรายจ่ายโดยการยืด
อายุการใช้งานของเครืองมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครืองใช้ใน
ครัวเรือน
2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพือชุมชนให้
เกิดความยังยืน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการ
ถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิม เสริมสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
4. ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครืองมือเครืองจักร
ทีใช้ในการประกอบอาชีพ และเครืองมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของ
ครัวเรือน
5. ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนทีนามาใช้ในการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมเครืองมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ปริมาณ 200 คน
1. เพิมประสิทธิภาพของเครืองมือ
เครืองจักรทีใช้ในการประกอบอาชีพ
เครืองมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาของ
ครัวเรือน
2. ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การ
ดูแล รักษาเครืองมือ เครืองจักรทีใช้ใน
การประกอบอาชีพ เครืองมืออุปกรณ์
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
3. ช่างชุมทีได้รับการยกระดับมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพและขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ
สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถ
สร้างงานสร้างรายได้
4. การรวมกลุ่มของชุมชน ในการ
แลกเปลียนเรียนรู้โดยกลไก

ตัวชี้วัด

๔๗

1
3
3
2

2 โครงการจัดสัปดาห์ สัมนา
วิชาการ ประจาปี

วัตถุประสงค์
1 เพือจัดการประกวดสัมมนาวิชาโครงการ
2 เพือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จาก
วิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาวิชา
3 เพือให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และ
ทักษะ สามารถฝึกความเป็นผู้นาได้
4 เพือให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติทีดีต่อ
วิชาชีพ และนาไปประกอบอาชีพต่อไป
1 เพือจัดการประกวดสัมมนาการฝึกงาน
2 เพือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จาก
วิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละสาขาวิชา
3 เพือให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้และ
ทักษะ สามารถฝึกความเป็นผู้นาได้
4 เพือให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติทีดีต่อ
วิชาชีพ
รวม

138 คน

จานวนนักเรียน ปวช.ในระบบ
66 คน
จานวนนักศึกษา ปวส.ในระบบ
42 คน
ครูบุคลากรทางการศึกษา
30 คน

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.
3 และปวส.2
2. นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1
และปวส.1
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับความจากการ
แลกเปลียนความรู้จากการฝึก
ประสบการณ์

นักเรียน อศ.กช. ปวช.3 สาขางาน
เกษตร จานวน 14 คน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
นักเรียนนักศึกษาจานวน 56 คน เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3
สาขางานการเกษตร
จานวน 7
คน

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ให้กับชุมชนและสังคม
สถานศึกษามีงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการการจัดสัมมนาโครงการ
ขอจบ

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๔๘

4 โครงการงานวิจัย

ที่
แผนงานโครงการ
3 โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็นและกล้าตัดสินใจ ในการลงมือ
ปฏิบัติงาน
สามารถวิจัยงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
2. เพือกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้นาความรู้
ความคิดและประสบการณ์ทีมีอยู่ไป
สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์
ต่อชีวิตประจาวันและสังคมเพือการพัฒนา
ประเทศ
1.งานวิจัย 1 เรือง
2.โครงการนักเรียนและสิงประดิษฐ์
นักเรียน และครู

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนนักเรียนในระบบและ
นักเรียน อศ.กช.และนักศึกษา
ระบบ ทวิภาคี ชั้น ปวช.1 –
ปวส.2 จานวน 254 คน
2. เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา
และครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามวัตถุประสงค์

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
3. งานวิจัยของวิทยาลัย 2 เรือง
เชิงคุณภาพ
4. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้การ
ทาโครงงาน วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ และ
ได้รับเผยแพร่

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวส.2 จานวน
254 คน
เชิงคุณภาพ
มีวัสดุ สือ ประกอบการเรียนการสอน
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน นักศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๔๙

2
1
1
1

3 โครงการชีววิถีเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน

2 โครงการปาล์มน้ามันตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
1. เพือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
ต้นปาล์ม 4,087 ต้น
2. เพือเป็นแหล่งรายได้ของวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพในการ
ปลูกปาล์มน้ามัน
1. น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร เชิงปริมาณ
สู่ผู้เรียนและสถานศึกษา
ในวิทยาลัย
- นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ใน
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการนา
2. ประชาชนทีสนใจ
วิทยาลัย ประชาชน จานวนประมาณ
จุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในการจัด
200 คน (5 ชุมชน)
กระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจให้กับ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนทีสนใจ
- แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักการชีววิถีเพือการพัฒนาอย่างยังยืน

วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
พัฒนางานฟาร์มเกษตรทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนางานฟาร์มเกษตรทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนางานฟาร์มเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการ Smart Farmer

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๕๐

ที่
แผนงานโครงการ
4 โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1 เพือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ ครูทีปรึกษาธุรกิจและนักศึกษาที
รุ่นใหม่
รับผิดชอบโครงการ
2 นักศึกษาสามารถจัดตั้งกลุ่มธุรกิจและ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มีผลกาไร
จากการประกอบ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาและครูทีปรึกษาธุรกิจที
จัดทาแผนธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประกอบธุรกิจและจัดทาแผน
ธุรกิจได้ แผนธุรกิจอย่างน้อย 3 แผน
เชิงคุณภาพ
2.นักศึกษาทีผ่านการพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการจัดทาแผนธุรกิจ
เพือประกอบอาชีพได้ มีศิษย์เก่าที
ผ่านการบ่มเพาะจบไปแล้วเป็น
ผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัด

๕๑

2 โครงการปรับปรุงห้องเรียนและ
ซ่อมแซมอาคารประมง

เป้าหมาย

3.1 เพือให้อาคารสถานทีมีความมันคง บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
สะอาดและปลอดภัย อยู่ในสถานทีใช้การ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ได้และไม่ก่ออันตรายต่อนักเรียนครูและ
บุคลากรของวิทยาลัย
3.2 เพือให้อาคารสถานทีมีสภาพทีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.3 เพือให้สถานศึกษามีบรรยากาศที
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรม
3.4 เพือให้มีการดูแลอาคารสถานทีและ
สภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ

วัตถุประสงค์

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1 พัฒนางานฟาร์มเกษตรทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1 สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนางานฟาร์มเกษตรทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2 พัฒนาระบบโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานงานฟาร์ม

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการ Smart Farmer

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
เชิงปริมาณ
อาคารประมง 1 หลัง หลังคาอาคาร
ห้องพักครู 1 ห้อง, ห้องเรียนวิเคราะห์
คุณภาพน้า 1 ห้อง,ห้องเรียน112,
113, 221, 222 , 223 ระบบไฟฟ้า
ระบบน้าและการถมดินปิดช่องว่างใต้
อาคารประมง,ซ่อมหลังคาอาคารโรง
เพาะฟัก
เชิงคุณภาพ
อาคารประมง มีความมันคง สะอาด และ
ปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๕๒

ที่
แผนงานโครงการ
3 โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืช
ศาสตร์

วัตถุประสงค์
1.เพือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2.เพือจัดสถานทีให้เหมาะสมกับวิชาที
เรียนมีบรรยากาศทีดีเอื้อต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.เพือปรับปรุงห้องเก็บมือเครืองมือแผนก
วิชาพืชศสาสตร์ ให้อยู่ในสภาพทีสมบูรณ์
4.เพือเป็นการเก็บรักษาเครืองมือ วัสดุฝึก
และอุปกรณ์ต่างๆ ของแผนกวิชาพืช
ศาสตร์ให้มีอายุการใช้งานได้นาน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาพืช ห้องเรียน 3
ศาสตร์ จานวน 3 ห้อง และห้องเก็บ ห้องเก็บเครืองมือ 1
เครืองมือ จานวน 1 ห้อง
เชิงคุณภาพ
2. ห้องเรียนมีบรรยากาศทีดีเอื้อต่อ ห้องเรียนมีบรรยากาศทีดีเอื้อต่อการ
การเรียนรู้ เครืองมือ วัสดุฝึกและ เรียนรู้ เครืองมือ วัสดุฝึกและอุปกรณ์
อุปกรณ์ต่างภายในห้องเก็บเครืองมือ ต่างภายในห้องเก็บเครืองมือ ไม่ชารุด
ไม่ชารุดเสียหาย อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เสียหาย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
งาน

เป้าหมาย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๕๓

2 โครงการซ่อมบารุงเครืองทุ่น
แรงงานฟาร์ม

วัตถุประสงค์

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
2 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาทีเปิดสอน
2 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาทีเปิดสอน
1 เสริมสร้างความรู้วิชาชีพและทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการ Smart Farmer

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

เป้าหมาย

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้
เชิงปริมาณ จัดซ่อม เครื่องมือ
เครื่องจักรกล และครุภัณฑ์ให้เพียงพอและ
สามารถใช้งานได้
เชิงคุณภาพ เครื่องมือ เครื่องจักรกล
และครุภัณฑ์ สามารถใช้งานได้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

๕๔

2
2
2
2

วัตถุประสงค์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมแซม
อาคารประมง

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3.1 เพือให้อาคารสถานทีมีความ
บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
มันคงสะอาดและปลอดภัย อยู่ใน
เกษตรและเทคโนโลยีระนอง
สถานทีใช้การได้และไม่ก่ออันตรายต่อ
นักเรียนครูและบุคลากรของวิทยาลัย
3.2 เพือให้อาคารสถานทีมีสภาพที
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 เพือให้สถานศึกษามีบรรยากาศที
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรม
3.4 เพือให้มีการดูแลอาคารสถานที
และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาทีเปิดสอน
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาทีเปิดสอน
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการปรับปรุงห้องเรียนและ
ซ่อมแซมอาคารประมง

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๕๕

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืช
ศาสตร์

วัตถุประสงค์
โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.เพือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
1. ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาพืช
สอน
ศาสตร์ จานวน 3 ห้อง และห้องเก็บ
2.เพือจัดสถานทีให้เหมาะสมกับวิชาที
เครืองมือ จานวน 1 ห้อง
เรียนมีบรรยากาศทีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนมีบรรยากาศทีดีเอื้อต่อการ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
เรียนรู้ เครืองมือ วัสดุฝึกและอุปกรณ์
3.เพือปรับปรุงห้องเก็บมือเครืองมือ
ต่างภายในห้องเก็บเครืองมือ ไม่ชารุด
แผนกวิชาพืชศสาสตร์ ให้อยู่ในสภาพที
เสียหาย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สมบูรณ์
4.เพือเป็นการเก็บรักษาเครืองมือ วัสดุ
ฝึกและอุปกรณ์ต่างๆ ของแผนกวิชา
พืชศาสตร์ให้มีอายุการใช้งานได้นาน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๕๖

2
2
2
3

2 โครงการชีววิถีเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน

เป้าหมาย

1. น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
สู่ผู้เรียนและสถานศึกษา
ในวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการนา
2. ประชาชนทีสนใจ
จุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจให้กับ
ประชาชนทีสนใจ

วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาทีเปิดสอน
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาทีเปิดสอน
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการ Smart Farmer

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ใน
วิทยาลัย ประชาชน จานวนประมาณ
200 คน (5 ชุมชน)
เชิงคุณภาพ
- แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักการชีววิถีเพือการพัฒนาอย่างยังยืน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๑๒๐ คน
เชิงคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้

๕๗

2 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชนบท (อศ.กช.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๕๘

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์
เชิงปริมาณ มีเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการในระดับ
ปวช. จานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ เยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
อาชีพทางด้านการเกษตรในระดับการศึกษา
ปวช.

1. พัฒนาระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. สถานศึกษาใช้ระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมภิบาลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ที่
แผนงานโครงการ
3 โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยม
ไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และ
วัฒนธรรมท้องถิน

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพือน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน และ
พอเพียงมาใช้เป็นฐานในการส่งเสริม
ประชาชนผู้สนใจจานวน ๒0 คน
เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิน 3 หลักสูตร
2. เพือจัดทาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่และวัฒนธรรมท้องถิน โดยใช้เกษตร
อินทรีย์ พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที
ไม่ทาลายสิงแวดล้อม
3. เพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ผ่านองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
วัฒนธรรมท้องถินอย่างยังยืน
4. เพือเพิมศักยภาพด้านอาชีพที
ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ตัวชี้วัด
1เครือข่ายความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนเป้าหมาย 2
ชุมชน
2 ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้รับการพัฒนา
ชุมชนละ ๒๐ คน

๕๙

โครงการชีววิถีเพือการพัฒนาอย่างยังยืน

2 โครงการชีววิถีเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา
เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
1. น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
พอเพียงสู่ผู้เรียนและสถานศึกษา
ในวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการนา 2. ประชาชนทีสนใจ
จุลินทรีย์ชีวภาพมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
ให้กับประชาชนทีสนใจ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาใช้ระบบบริหารงานด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิบาล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

วัตถุประสงค์

3
1
1
3

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๖๐

2 โครงการซ่อมแซมระบบโคมไฟ
ถนนรอบบริเวณวิทยาลัยและ
ระบบสายเมน

วัตถุประสงค์
1.เพือพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ
ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
1. เพือซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง
2. เพือให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร
เกิดความปลอดภัยในยามคาคืน
3. เพือลดปัญหาทีเสียงต่อการเกิด
อาชญากรรมและการลักขโมย
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน
ภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยได้รับ
การซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ทัว
ทั้งวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในวิทยาลัยได้รับ
การซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองมีระบบมี
ศึกษา และนักเรียนนักศึกษา โครงข่ายสารสนเทศพร้อมใช้งานและมี
ประสิทธิภาพ

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล
2 พัฒนาเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2 สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
1 พัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย
สารสนเทศภายในวิทยาลัย

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๖๑

4 โครงการงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

เป้าหมาย
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง จานวน 40
คน

1. เพือมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้
ครู บุคลากรทางการศึกษา
ตลอดเวลา
นักเรียนนักศึกษา และ
2. เพือรองรับการบริการทีดีต่อหน่วยงาน บุคคลภายนอก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ที่
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ 1. เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจในกา
จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) จัดทาแผนแม่บท (Master plan) ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
2. เพือจัดทาแผนแม่บท (Master plan)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
3. เพือพัฒนาภูมิทัศน์และสิงปลูกสร้างให้
ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับพื้นที
4. ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
วางแบบแผนของวิทยาลัยฯ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
1.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง จานวน 40 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดทาแผนแม่บท (Master plan)
2. แผนแม่บท (Master plan) ของวิทยาลัยฯ
จานวน 1 แผน ในพื้นที 940 ไร่ และ 100 ไร่
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง มีความรู้และสามารถจัดทาแผนแม่บท
(Master Plan) ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนแม่บท (Master Plan) ทีสมบูรณ์มี
มาตรฐาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
เชิงปริมาณ
1. 5 รายการ
เชิงคุณภาพ
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีวัสดุ ครุภัณฑ์
สานักงานใช้อย่างเพียงพอและงานมีประสิทธิภาพ
เสร็จทันเวลาทีกาหนด

ตัวชี้วัด

๖๒

3
3
3
1

วัตถุประสงค์
1. เพือจัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะ
ของทุกแผนกวิชาทีเปิดสอน
2. เพือไปสารวจและพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานภายนอก จานวน 10 สถาน
ประกอบการ
3. เพือส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นการนา
หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ได้เครืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1
เครือง
เชิงคุณภาพ
คุณภาพของเอกสารงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนเป็นระบบระเบียบมาก
ขึ้นและให้บริการกับคณะครูได้สะดวก
และรวดเร็ว

เป้าหมาย
ปริมาณ
1. จัดทาแผนการเรียนฐานสมรรถนะ
จานวน 8 แผนกวิชา
2. พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับ
การประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก จานวน 10 สถาน
ประกอบการ
3. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเน้นการนาหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทุกคน
- เชิงคุณภาพ
นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความชานาญ
ในสาขาวิชาทีเรียน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
สนองตอบกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล
สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
สร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ

ที่
แผนงานโครงการ
1 โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาทีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๖๓

วัตถุประสงค์
1 สารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีมีความต้องการรับนักศึกษา
ฝึกงานตรงตามวิชาชีพ
2 ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
3 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
วิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ
3.1 เพือเพิมปริมารผู้เรียนสาขาวิชาใน
ระบบทิวภาคี
3.2 เพือพัฒนาคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.3 เพือขยายเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี
3.4 เพีอสร้างความเข้มแข็งและขยาย
องค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
เครือข่าย
3.5 เพือเตรียมความพร้อมในการประ
เมนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีสู่
ความเป็นเลิศ

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการความร่วมมือในการส่ง
ผู้เรียนเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ

3 โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทิวภาคี

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
-จานวนนักเรียน ปวช จานวน 25
คน
-จานวนนักศึกษา ปวส จานวน 28
คน
-ครูบุคลากรทางการศึกษาจานวน 25
คน
รวม 78 คน
1.ผู้ทีสนใจระบบอาชีวศึกษาระบบทิว
ศึกษาภาคีสาขาวิชาทางด้าน
การเกษตรใน จังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง
2. สถานประกอบการทางด้าน
การเกษตรใน จังหวัดระนองและ
จังหวัดใกล้เคียง
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เชิงปริมาณ
1.นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีมี
ครบทุกสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
1. มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3
และ ปวส.2
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้รับความจากการ
แลกเปลียนความรู้จากการฝึก
ประสบการณ์

ตัวชี้วัด

๖๔

ที่
แผนงานโครงการ
4 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชนบท (อศ.กช.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ มีเยาวชนและเกษตรกรใน
พื้นที่เข้าร่วมโครงการในระดับ
ปวช. จานวน ๖๐ คน
เชิงคุณภาพ เยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะอาชีพทางด้านการเกษตรใน
ระดับการศึกษา ปวช.

๖๕

ที่
1

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง จานวน 40 คน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผน
แม่บท (Master plan)
2. แผนแม่บท (Master plan) ของ
วิทยาลัยฯ จานวน 1 แผน ในพื้นที
940 ไร่ และ 100 ไร่
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง มีความรู้และ
สามารถจัดทาแผนแม่บท (Master
Plan) ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนแม่บท (Master Plan) ทีสมบูรณ์
มีมาตรฐาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
4. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลของสถานประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรด้วยระบบ Big Data

แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ 1. เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจในกา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัย
จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) จัดทาแผนแม่บท (Master plan) ของ
เกษตรและเทคโนโลยีระนอง จานวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
40 คน
2. เพือจัดทาแผนแม่บท (Master plan)
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
3. เพือพัฒนาภูมิทัศน์และสิงปลูกสร้างให้
ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับพื้นที
4. ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
วางแบบแผนของวิทยาลัยฯ

พันธกิจที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๖๖

ที่
แผนงานโครงการ
2 โครงการงานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. เพือมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้
ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน
ตลอดเวลา
นักศึกษา และบุคคลภายนอก
2. เพือรองรับการบริการทีดีต่อหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงปริมาณ
1. 5 รายการ
เชิงคุณภาพ
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีวัสดุ
ครุภัณฑ์สานักงานใช้อย่างเพียงพอและ
งานมีประสิทธิภาพเสร็จทันเวลาที
กาหนด

ตัวชี้วัด

๖๗

ภาคผนวก

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๖๘

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปีการศึกษา 2561
........................................................................
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พร้อ มทั้ง จัดทํ า แผนพัฒ นาการจั ดการศึก ษาของสถานศึกษาที่มุ่ ง คุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี ร ะนอง ปี ก ารศึ กษา 2561 เพื่อ ใช้ใ นการจั ดการศึ ก ษาและการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ให้ใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ปีการศึกษา 2561
ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

คำสั่งวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ที่ 364/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
........................................................................
ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและ ประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศกำหนด พร้อ มทั้ ง จั ด ทำแผนพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึก ษำที่ มุ่ ง คุณ ภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรดำเนินกำร เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อำศัย
อำนำจตำมค ำสั่ งส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึก ษำที่ 1065/2549 ลงวั นที่ 2 มิ ถุน ำยน 2549
เรื่อง มอบอำนำจให้ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสัง กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำปิิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (เกี่ยวกับงำนบุคลำกร) จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่กำกับ ดูแลและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยประพัฒน์ ปำนนิล
กรรมกำร
4. นำงบุญนำ ตันธนกุล
กรรมกำร
5. นำงสำวรุ่งนภำ โนจำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้ำที่จัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบด้วย
1. นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงบุญนำ ตันธนกุล
กรรมกำร
4. นำยประพัฒน์ ปำนนิล
กรรมกำร
5. นำยบุญลือ พิณแก้ว
กรรมกำร
6. นำยชวนันท์ กุลรัตนชีวำ
กรรมกำร
7. ว่ำที่ ร.ต.หญิงภูชิสจิณณ์ โชติคุต
กรรมกำร
8. นำงเปรมวดี ขำมะลัง
กรรมกำร
9. นำยธีภพ เสือคำรณ
กรรมกำร
10. นำยปรำโมท หำญณรงค์
กรรมกำร
/2.11 นำยกำรัณย์...

-211.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นำยกำรัณย์ หวำนชื่น
นำงวัชรำ ปลำยชัยภูมิ
นำงสำวพัชนิยำ ชุมผอม
นำงสำวธนพร เปรมประเสริฐ
นำงจรรยพร ศรีชะฎำ
นำยชินโชติ แพน้อย
นำยสนธยำ แสวงผล
นำงสำวรุ้ง บุญมำนนท์
นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
นำงสำวรุ่งนภำ โนจำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กำรบริกำรแก่ผู้มำจัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
1. นำงบุญนำ ตันธนกุล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจำรุวิจิตร์ ช่วยแท่น
กรรมกำร
3. นำงสำววลัยพร ระเหม
กรรมกำร
4. นำงศศิธร ยืนยง
กรรมกำร
5. นำงสำวภควดี จันทร์ค้อม
กรรมกำร
6. นำงสำวสุวรรณษำ แนมใส
กรรมกำร
7. นำงนวลศรี ธนบัตร
กรรมกำร
8. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
กรรมกำร
9. นำงสำวรุ่งนภำ โนจำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ มีหน้ำที่ จัดพิมพ์เอกสำรตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย พร้อม
รวบรวมเอกสำรเพื่อเข้ำเล่ม ประกอบด้วย
1. นำงสำวรุ่งนภำ โนจำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจำรุวิจิตร์ ช่วยแท่น
กรรมกำร
3. นำงสำววลัยพร ระเหม
กรรมกำร
4. นำงศศิธร ยืนยง
กรรมกำร
5. นำงสำวภควดี จันทร์ค้อม
กรรมกำร
6. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
กรรมกำร
7. นำงวัชรำ ปลำยชัยภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่ ในกำรจัดเตรียมเอกสำรสำหรับเก็บข้อมูล ติดตำม
ประเมินผล ตลอดจนวิเครำะห์ข้อมูลในกำรจัดกิจกรรมพร้อมทำรำยงำนเพื่อเสนอวิทยำลัย ประกอบด้วย
1. นำยประพัฒน์ ปำนนิล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวรุ่งนภำ นุ่มชูผล
กรรมกำร
3. นำงสำวพัชนิยำ ชุมผอม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/ให้คณะกรรมกำร...

-3โดยให้ ค ณะกรรมกำรที่ ไ ด้ รั บแต่ ง ตั้ ง ด ำเนิ น กำรตำมหน้ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ ส ำเร็ จ เรี ย บร้ อ ย
เพื่อให้เกิดผลดีกับทำงวิทยำลัยฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน)
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

