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ก

คํานํา
แผนยุทธศาสตร 3 ป (2557-2559) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปน
แผนแมบ ทในการพัฒ นาสถานศึกษาตามทิศทางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 แผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดรับกับการ
เตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเชียน ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการจัดทํา แผนแผนยุทธศาสตร 3 ป ให
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่อเสนอกรรมการวิทยาลัยทราบและเห็นชอบอนุมัติใชแผนตอไป ใน
เบื้องตนไดมีการประชุมพิจารณาจากประชาคมอาชีวศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียโดยเชิญผูแทนจากทุกภาคสวนเขามารวม
พิจารณาใหขอเสนอแนะกอนที่คณะกรรมการบริหารสถานศึก ษาจะไดมีมติเ ห็นชอบเพื่อใหกรรมการวิท ยาลัยของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ประกาศใช เปนแผนแผนยุท ธศาสตร ระหวางปง บประมาณ 2557 – 2559
ตอไป
บัดนี้ หนาที่สําคัญประการแรกของสถานศึกษาคือ การนําแผนยุทธศาสตร ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป แผนพัฒนาการศึกษา การติดตามผลประเมินผลเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมายตามศักยภาพและงบประมาณที่
สถานศึกษาไดรับในแตละป (2557 – 2559 ) ตามลําดับตอไป
สุดทายขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คระกรรมการวิทยาลัย ผูแทนชุมชน ศิษยเกา
คณะครู เจาหนาที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองทุกคน ที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร เลมนีใ้ หแลวเสร็จจนสมบูรณ

(นายจํานงค พูลภักดี)
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
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วิสัยทัศน พันธกิจของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
ผ ล ิต แ ล ะ พ ัฒ น า ก ํ า ล ัง ค น อ า ช ีว ศ ึ ก ษ า อ ย า ง ม ีค ุณ ภ า พ ไ ด  ม า ต ร ฐ า น ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น
ส ัง ค ม ร ะ ด ับ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ภ ูม ิภ า ค
พันธกิจ

1 ) จ
2 ) ข
3 ) ส
4 ) ว

ัด แ ล ะ ส ง เ ส ร ิม ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า แ ล
ย า ย โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ว ิช า ช ีพ
ร า ง เ ค ร ือ ข า ย ค ว า ม ร ว ม ม ือ เ พ ื่อ ใ ห
ิจ ัย ส ร า ง น ว ัต ก ร ร ม พ ัฒ น า อ ง ค ค

ะ ฝ ก อ บ ร ม ว ิช า ช ีพ ใ ห ม ีค ุณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง แ ล ะ เ ส ม อ ภ า ค
ท ุก ภ า ค ส ว น ม ีส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จ ัด ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ว ิช า ช ีพ
ว า ม ร ูเ พ ื่อ ก า ร พ ัฒ น า อ า ช ีพ

วิสัยทัศน พันธกิจ ของจังหวัดระนอง
วิสัยทัศน
จังหวัดระนอง เปนศูนยกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศฝงอันดามัน ที่ดํารงไวซึ่งการเปนเมืองทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและสิ่งแวดลอมที่นาอยู
พันธกิจ
มุงเนนในการพัฒนาสังคมใหนาอยู เศรษฐกิจเจริญเติบโตและกระจายรายไดที่เปนธรรม โดยใชยุทธศาสตร การ
พัฒนาการขนสงสินคาทางทะเลและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศนของจังหวัด
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บทที่ 1
ขอมูลสถานศึกษา
ความเปนมา
ประวัติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมกาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่ม
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยใชชื่อ “วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง”
เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาล ที่กําหนดใหป พ.ศ. 2522 เปนปชาวไร ชาวนา โดยจัดตั้งพรอมกับ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ในจังหวัดอื่นๆอีก 9 แหง คือ กาญจนบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค
เพชรบูรณ เชียงใหม มหาสารคาม กระบี่และนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตั้งอยูเลขที่ 19 หมูที่ 5 (บานนกงาง) ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง หางจากตัวเมืองระนองประมาณ 33 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร มี
พื้นที่ 2 แปลง แปลงเดิมมีพื้นที่ 840 ไร 3 งาน 90 1/10 ตารางวา ตอมาในป 2531 ไดขอขยายพื้นที่
เพิ่มเติม เพื่อใชในการ จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยใชพื้นที่หลัง โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 38 ใกลกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 100
ไร รวมพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 940 ไร
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แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
( แปลงที่ 1)
1 อาคารอํานวยการ
1.1 ศาลพระภูมิ 1.2 พระพิรุณ
2 อาคารเรียน 1
3 อาคารเรียน 2
4 หอประชุม
5 สนง. อกท.
6 อาคารชางกลเกษตร
7 โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
8 อาคารชางกอสราง
9 อาคารชางไฟฟา
10 โรงเก็บเครือ่ งจักรกลฟารม
11 บานพักครู
12 บานพักรับรอง
13 แผนกวิชาประมง
14 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15 บานพักคนงาน
16 อาคารระยะสั้น
17 อาคารหอพัก
18 แผนกวิชาสัตวศาสตร
19 แผนกวิชาพืชศาสตร
20 อาคารเรียน 3
21 บอปลาแปลงสาธิตทฤษฎีใหม
22 หมูบานโครงการปฏิรูปฯ
23 หอ ประชุม หมูบานโครงการปฏิรูปฯ
24 คอกวัว
25 คอกหมู
26 คอกไกไข
27 คอกเปด
28 อาคารศูนยวิทยฯ 29 เสาธง
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แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
(แปลงที่ 2)
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วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วิสัยทัศน (VISION)
จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (MISSION)
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน และตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
สงเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
ฝกอบรม และบริการวิชาชีพตามความตองการชุมชน
สงเสริมการจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวม
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา (PHILOSOPHY)
วิสัยทัศนกวางไกล

มั่นในคุณธรรม

มีลักษณะผูนํา

ล้ําเลิศวิชา

อัตลักษณสถานศึกษา
จิตสาธารณะ มีลักษณะผูนํา
เอกลักษณสถานศึกษา
ภูมิทัศนสวยงาม งานฟารมมีคุณภาพ
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การดําเนินงานในปจจุบัน
การจัดการศึก ษา ป จ จุบันวิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร ะนอง ไดจัดการศึ ก ษา ในระบบระบบ
(Formal Education) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน - นักศึกษา โดยเปดสอนในหลักสูตรตาง ๆ
ดังตอไปนี้ คือ
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ซึ่งดําเนินการภายใตโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิต) 3 สาขางาน คือ สาขางานพืชศาสตร สาขางานสัตวศาสตร และสาขางานการประมง
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางานการจัดการผลิตสัตว
- ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
1.3 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรทั่วไป
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จํานวนนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
(ปวช.) ในระบบ
ระดับชั้น/หลักสูตร
ปวช.1
ปวช.1
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.2
ปวช.2
ปวช.2
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3 (ตกคาง)
ปวช.3 (ตกคาง)

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
พาณิชยกรรม
พณิชยการ
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
พาณิชยกรรม
พณิชยการ
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
พาณิชยกรรม
พณิชยการ
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
พาณิชยกรรม
พณิชยการ
พาณิชยกรรม
พณิชยการ
รวมนักเรียนในระบบ ปวช.

สาขางาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
พืชศาสตร
การประมง
คอมพิวเตอรธุรกิจ
พืชศาสตร
สัตวศาสตร
การประมง
คอมพิวเตอรธุรกิจ
พืชศาสตร
สัตวศาสตร
การประมง
บัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ชาย

หญิง

รวม

0
8
9
0
4
4
9
1
2
1
7

8
3
1
3
7
0
0
7
2
2
5

8
11
10
3
11
4
9
8
4
3
12

0
0

1
1

1
1

45

40

85

(ปวช.) ดอยโอกาส
ระดับชั้น/หลักสูตร
ปวช.2 (ดอยโอกาส) เรือนจํา

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
รวมนักเรียนดอยโอกาส
รวม ปวช. ทั้งสิ้น

สาขางาน
เกษตรทั่วไป

ชาย
3
3
48

หญิง
1
1
41

รวม
4
4
89

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
เกษตรกรรม
สัตวศาสตร
ประมง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรกรรม
สัตวศาสตร
รวมนักศึกษาในระบบ

สาขางาน
การจัดการผลิตสัตว
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
การจัดการผลิตสัตว

ชาย

หญิง

รวม

7
7
1

3
8
0
11

10
15
1
26

(ปวส.) ในระบบ
ระดับชั้น/หลักสูตร
ปวส.1
ปวส.1
ปวส.2
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(ปวส.) นอกระบบ
ระดับชั้น/หลักสูตร
ปวส.2 (ดอยโอกาส) เรือนจํา
ปวส.2 ตนน้ําพะโตะ
ปวส.2 บางเบน
ปวส.2 กะเปอร (ตกคาง)

ประเภทวิชา
สาขาวิชา
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
เกษตรกรรม
เกษตรศาสตร
รวมนักศึกษานอกระบบ
รวมนักศึกษา ปวส. ทั้งสิ้น

รวม ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นป

สาขางาน
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร

ชาย

หญิง
3

รวม
5

10

4
6

1
19
34

0
13
24

32
58

82

65

147

7

1

10
16

1

8

ขอมูลบุคลากรประจําป งบประมาณ 2556
ตําแหนง
1. ผูบริหาร
รวมผูบริหาร
2. ขาราชการครูผูสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาชางกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร
รวมขาราชการครูผูสอน
3. ขาราชการพลเรือน
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
ระดับ 3
รวมขาราชการพลเรือน
4. ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถ
- ยาม
- หัวหนาหมวดสถานที่
- พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
- คนงาน
- คนงานเกษตร
- นักการภารโรง
- พนักงานบริการอัดสําเนา
- พนักงานพิมพดีด
รวมลูกจางประจํา
5. พนักงานราชการ
- พนักงานราชการครู
รวมพนักงานราชการ
6. ลูกจางชั่วคราว
7. ครูจางสอน
รวมทั้งสิ้น

ระดับตําแหนง

จํานวน

คศ.1
คศ.2
หญิง ชาย หญิง

ระดับการศึกษา
ชาย

คศ.3
หญิง

-

2
2

1
1
1
-

1
1
1
-

2

5

-

-

-

-

1
2
2
5

3
3
3
2
1
1
2
15

2
2
8
3
24

3
3
11
4
49

เอก

โท

ตรี

ต่ํากวา
ป. ตรี

1
1

-

5
5

-

-

1
1
-

-

-

1
1
2
1
-

3
1
1
1

-

3

4

1

-

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3
3
2
1
1
2
15

1

2

5

3

4

1

-

10

3
3
4
13

11
26

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

4
4

1
1

5
5

-

-

2
2

1
2
2
1
-

1
1
1
1
1

1
1
3
3
2
1

1
-

1
1

6

5

11

1

-

-

-

-

-

3
3
2
1
1
10
1
1
3
1
25

อัตรากําลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีจํานวนทั้งสิ้น 49 คน ประกอบดวย
ผูบริหาร
ครู
พนักงานราชการ
ครูจางสอน
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

จํานวน 5 คน
จํานวน 11 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 15 คน
จํานวน 11 คน

โครงสรางการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายจํานงค พูลภักดี
ผูอํานวยการ

นายสุชาติ การสมาน

นางสุมนา หงอสกุล

รองผู อํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร

รองผู อํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมื อ

นางสาววั ชรา ศรีรักษ

นางสาวสุลัดดา บุ ญมี

หัวหนางานบริหารงานทั่ วไป

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นายธเนศ โลหะกิจ

นายศิ ริพงศ เมียนเพ็ ชร
รองผูอํ านวยการ ฝายพัฒนากิจ การนักเรียนฯ

นางบุ ญนํ า ตันธนกุ ล
หัวหน างานปกครอง

รอง ผูอํานวยการ ฝายวิชาการ

นางสดใส หวังอารี
หัวหนาแผนกวิชาสามั ญสัมพั นธ

นายสมโพธ วงศพันธุ

นายอรุณ หวังอารี

นายชวนันท กุ ลรัตนชีวา

หัวหนางานความรวมมื อ

หัวหนางานกิจกรรมนั กเรียนนั กศึ กษา

หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร

นายสุชาติ การสมาน

นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา

นางจรรยาลักษณ ศรี ชะฎา

นางบุ ญนํ า ตันธนกุ ล

รักษาการหัวหนางานการเงิน

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิ จ

หัวหนางานแนะแนวและการจัดหางาน

หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร

นางยันตี มะสมัน

นายศิ ริพงศ เมียนเพ็ ชร

นายชวนันท กุ ลรัตนชีวา

นายประพัฒน ปานนิ ล

หัวหนางานการบัญชี

รักษาการหัวหน างานฟาร มและโรงงาน

หัวหนางานครูที่ปรึ กษา

หัวหนาแผนกวิชาประมง

นายบุ ญลือ พิณ แกว

นาพั ชนิ ยา ชุมผอม
หัวหน างานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นายแดนทวี มานะจิตร
หัวหน างานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึ กษา

หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางบุ ญนํ า ตันธนกุ ล
หัวหน างานประกันคุณภาพและ

นายสมโพธ วงศพันธุ
หัวหน างานโครงการพิเศษและบริการฯ

หัวหนาแผนกวิชาธุร กิจเกษตร

หัวหนางานพัสดุ

นายอรุณ หวังอารี
หัวหนางานอาคารสถานที่

นางจรรยาลักษณ ศรี ชะฎา
หัวหน างานทะเบียน

นางสาววั ชรา ศรีรักษ
หัวหน างานประชาสัม พันธ

นายประพัฒน ปานนิ ล
หัวหน างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ

นางสาวสมจารี คันธชาติกุล
หัวหน างานวิทยบริการและหอ งสมุด
นางสาวสุลัดดา บุ ญมี
หัวหน างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวสมจารี คันธชาติกุล
หัวหน างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุลัดดา บุ ญมี

นายสมโพธ วงศพันธุ

นายสุชาติ การสมาน
รักษาการหัวหนาแผนกวิช าชางกลเกษตร

นางยันตี มะสมัน
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

นางบุ ญนํ า ตันธนกุ ล
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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ขอมูลอาคารสถานที่และการใชประโยชนจากพื้นที่
จํานวนอาคารสถานที่
อาคารอํานวยการ
อาคารเรียน
อาคารเรียนปฏิบัติการพืชศาสตร
อาคารเรียนปฏิบัติการสัตวศาสตร
อาคารประมง
อาคารฝกงานชางกลเกษตร
อาคารศูนยวิทยบริการ (หอง Internet ), หองสมุด
อาคารหอประชุม
อาคารสํานักงานคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
อาคารพัสดุ
โรงอาหาร (ศูนยอาหาร)
อาคารปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลเกษตร
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
หอประชุม – โรงอาหาร
คอกโคเนื้อ
คอกโคนม
คอกสุกร
เรือนเพาะฟกสัตวน้ําจืดระบบปดและเปด
เรือนเพาะฟกสัตวน้ําชายฝง
คอกสัตวปก
เรือนเพาะชํา
โรงเก็บเครื่องมือและเครื่องทุนแรง
โรงเก็บรถยนต
บานพักครู – อาจารย และบานพักรับรอง
บานพักคนงาน
บานพักนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาฯ
โรงสูบน้ําและประปา

จํานวน
1 หลัง
3 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
3 หลัง
2 หลัง
2 หลัง
3 หลัง
5 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
34 หลัง
12 หลัง
17 หลัง
2 หลัง
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จํานวนหองเรียน/หองปฏิบัติการ/แปลงปลูกพืช
จํานวนหองเรียน, หองปฏิบัติการ, แปลงปลูกพืช
หองเรียนภาคบรรยาย

จํานวน
15 หอง

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
หองปฏิบัติการทางภาษา

1 หอง
1 หอง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการพิมพดีดไทย – อังกฤษ
หองปฏิบัติการเครื่องใชสํานักงาน
หองปฏิบัติการศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
หองปฏิบัติการคุณภาพน้ํา
หองปฏิบัติการชีววิทยาสัตวน้ํา
หองปฏิบัติธรรม (พุทธ, อิสลาม)
แปลงปลูกไมดอกไมประดับ
แปลงปลูกไมผล
แปลงปลูกพืชสมุนไพร
แปลงปลูกมะมวงหิมพานต
แปลงปลูกพืชน้ํามัน
แปลงปลูกพืชผัก

2 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
2 หอง
2 ไร
3 ไร
2 ไร
30 ไร
200 ไร
2 ไร
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บทที่ 2
แผนพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สมดั่ง-เจตนารมณของวิสัยทัศน พันธกิจ โดยกําหนดเปาประสงคไว 5 ดาน ดังนี้
1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ มีงานทํา และดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข
2. มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความตองการตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
3. ผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ
4. ระดมและใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีแผนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษาไดรวมกันรางยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
3. สงเสริมผูเขารับการฝกอบรม ใหมีความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
4. สรางเครือขายและความรวมมือเพื่อระดมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการสอนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับกลยุทธในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรไดดําเนินการวิเคราะห (SWOT)
พบวา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มี จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengness)
1.1 บุคลากรมีความรักสามัคคี
1.2 ภูมิทัศนสวยงาม
1.3 มีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพียงพอ
1.4 มีพื้นที่รองรับการขยายฟารมธุรกิจ
2. จุดออน (Weakness)
2.1 ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ครุภัณฑไมเพียงพอและไมทันสมัย
2.3 ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 ครูมีภาระงานพิเศษมาก
2.5 ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
2.6 บุคลากรยายบอย
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3. โอกาส (Opportunity)
3.1 มีสถานประกอบการรองรับการฝกงานเพียงพอ
3.2 มีตลาดรองรับผลิตภัณฑเกษตร
3.3 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนใหความรวมมือ
4. อุปสรรค (Threat)
4.1 การคมนาคมไมสะดวก
4.2 คานิยมของประชาชนไมประสงคจะใหบุตรหลานเรียนอาชีวเกษตร
4.3 จํานวนประชากรของจังหวัดมีนอย
4.4 ฝนตกชุก

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป ( 2557 - 2559

วิสัยทัศน

พันธกิจ

จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
จัดการศึกษาวิชาชีพได
มาตรฐาน และตรงตาม
คุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ

เปาประสงค

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพ
มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ มีงานทํา และดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข

กลยุทธ

1.1 พัฒนาครูและบุคลากร
1.2 พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะผูเรียน
1.3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ
1.4 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
1.5 สงเสริม สนับสนุนการวิจัย

สงเสริมการจัดและพัฒนา
หลักสูตรตามความ
ตองการตลาดแรงงาน
และประชาคมอาเซียน

ฝกอบรม และบริการ
วิชาชีพตามความตองการ
ชุมชน

สงเสริมการจัดการ
ทรัพยากรแบบมีสวนรวม

สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาหลักสูตรตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
และประชาคมอาเซียน

สงเสริมผูเขารับการฝกอบรม
ใหมีความรูเพื่อนําไปประกอบ
อาชีพ

สรางเครือขายและความรวมมือ
เพื่อระดมการใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนําความรูไป
ประกอบอาชีพ

ระดมและใชทรัพยากร
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

มีแผนการสอนและการ
บริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 สํารวจความตองการ
ชุมชนในการฝกอบรม และ
บริการวิชาชีพ
3.2 สงเสริมสนับสนุนการ
ฝกอบรม และบริการวิชาชีพ
ตามความตองการชุมชน

4.1 ทําขอตกลงความรวมมือ
กับสถานประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอน
4.2 สอนระบบทวิภาคี
4.3 โรงเรียนโรงงาน โรงงาน
โรงเรียน

5.1 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากร
5.2 สงเสริมใหครูเขียน
แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 นิเทศ/ติดตามแนะนํา
การใชแผนการเรียนรู และ
การบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ

มีหลักสูตรการเรียนการสอน
ตรงความตองการของ
ตลาดแรงงาน และประชาคม
อาเซียน

2.1 สงเสริมสนับสนุนการทํา
หลักสูตรตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน และ
ประชาคมอาเซียน
2.2 สรางเครือขายในการ
จัดทําหลักสูตรรวมกับชุมชน
สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน และประชาคม
อาเซียน
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน และตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
เปาประสงคที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ มีงานทํา และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
กลยุทธ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา

กิจกรรม/โครงการ
1.สงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับการ
พัฒนาตรงตามวิชาชีพ

2. ประเมินครูและบุคลากรตาม
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
1.1 รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาชีพที่สอน  80 %
1.2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
 20 ชั่วโมง/ป  90 %
1.3 รอยละของครู ที่ไดรับการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได
อยางถูกตองเหมาะสม  90 %
3. มีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากร ใหมีคุณภาพและสมรรถนะที่พึง
ประสงค  1 โครงการ/ป

2557
80 %

เปาหมาย
2558
85%

2559
90%

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

91%

91%

92%

1
โครงการ

2
โครงการ

2
โครงการ
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน และตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
เปาประสงคที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ มีงานทํา และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
กลยุทธ
1.2 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ผูเรียน

กิจกรรม/โครงการ
1. จัดใหผูเรียนไดทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพผูสําเร็จการศึกษา และ V-Net

ตัวชี้วัด (KPI)

1.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาผานการ
ประเมินวิชาชีพ 100 %
2. จัดการเรียนการสอนดวย
2. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
กระบวนการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี เรียนตามเกณฑ  75 %
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ
3. โครงการสงเสริมการใชภาษาและ 3. ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร การฟง การ
การสื่อสารเพื่อรองรับอาเซียน
อานและการสนทนาถูกตองเหมาะสม
4. รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
4. โครงการสงเสริมคุณธรรม
และคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
เหมาะสมและมีคานิยมที่ดี  75 %
5. โครงการสงเสริมการทําธุรกิจ การ 5. รอยละของผูเรียนสามารถเขียนแผนการ
ทําแผนธุรกิจและการหารายได
ทําธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน  60 %
ระหวางเรียน

2557
100 %

เปาหมาย
2558
100%

2559
100%

76 %

80%

85%

76 %

80%

85%

75%

80%

85%

65 %

70 %

80 %
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน และตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
เปาประสงคที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ มีงานทํา และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
กลยุทธ
1.3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ

กิจกรรม/โครงการ
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
3.จัดหาวัสดุที่ใชในการจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอ

ตัวชี้วัด (KPI)
1.1 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่มีคุณภาพ  75 %
1.2 รอยละของรายวิชาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  75 %
1.3 รายงานการประเมินหลักสูตรและมีการ
นําผลประเมินไปใชครบทุกรายวิชา
2. รอยละของรายวิชาที่มีการจัดทําแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพ  80
%
3. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝกและอุปกรณไมนอยกวารอยละ 10 %

2557
80 %

เปาหมาย
2558
80%

2559
85%

80 %

80 %

85 %

100 %

100 %

100 %

80%

80%

80%

10 %

10 %

10 %
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน และตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
เปาประสงคที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
กลยุทธ
1.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

1. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรเรื่อง 1.1 รอยละของครูที่ไดรับการอบรม
การประกันคุณภาพทั้งภายในและ พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายนอกใหเกิดความรูความเขาใจ
1.2 รอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
เกิดความตระหนักตลอดเวลา
การพัฒนาการประกันคุณภาพ
2.1 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายใน
2.2 มีการดําเนินงานตามแผน
2. จัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและ 2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ทุกป
มีประสิทธิภาพ
2.4 มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด
3. จัดทําแผนพัฒนาการจัด
3.1 ประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายใน
การศึกษาและมีการดําเนินงานอยาง โดยนําขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนา
ตอเนื่อง
สถานศึกษา มีการรายงานผลตอสถานศึกษา
และสาธารณชนอยูในระดับดี

2557
100 %

เปาหมาย
2558
100 %

2559
100 %

100 %

100 %

100 %

ทุกป

ทุกป

ทุกป

ทุก 4 ป
ดี

ทุก 4 ป
ดี

ทุก 4 ป
ดี

18

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน และตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
เปาประสงคที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

กลยุทธ
1.5 สงเสริมสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรม/โครงการ
1. สงเสริมผูเรียนใหทําโครงการ/
โครงงาน/นวัตกรรม/วิจัยและสิ่งประดิษฐ
ครบทุกสาขาวิชา/งาน
2. โครงการสงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/นักเรียน-นักศึกษาทํางาน
วิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

3. โครงการประกวดและเผยแพรผลงาน
การวิจัย

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย
2557

1. รอยละของผูเรียนระดับ ปวช. มีชิ้นงานจํานวน 4 100 %
ชิ้น ปวส. 8 ชิ้น/ปการศึกษา
2.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการทํางานวิจัย/
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ไมนอยกวารอยละ 5
ของงบดําเนินการ

5%

2.2 ครูทุกคนทํางานวิจัยอยางนอยปละ 1เรื่อง

ครบทุก
รายวิชา

3. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐที่เปน
ประโยชนและไดรับการเผยแพรจนเปนที่ยอมรับ
ตลอดจนมีชองทางที่เผยแพร ประชาสัมพันธที่
หลากหลาย

3 ชิ้น/ป
4 ชองทาง

2558

2559

100 %

100 %

5%

5%

1%

1%

3 ชิ้น/ป
4 ชองทาง

3 ชิ้น/ป
4 ชองทาง
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 2 สงเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
เปาประสงค ที่ 2 มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความตองการตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

2.1 สงเสริมสนับสนุนการทําหลักสูตร 1. สํารวจหลักสูตรที่ตรงตามความ
ตามความตองการตลาดแรงงาน และ ตองการของตลาดแรงงาน และ
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
2. จัดทําหลักสูตรที่ตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน และ
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด (KPI)
1. มีผลการสํารวจหลักสูตรที่ตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน และประชาคม
อาเซียนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทํา
หลักสูตร
2. มีหลักสูตรที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน จํานวน
ไมนอยกวา 1 หลักสูตร

2557
มี

เปาหมาย
2558
มี

2559
มี

1

1

1
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 2 สงเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
เปาประสงคที่ 2 มีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงความตองการตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
2.2 สรางเครือขายในการจัดหลักสูตร
รวมกับชุมชน สถานประกอบการ เพื่อ
รองรับตลาดแรงงาน และประชาคม
อาเซียน

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

2557

เปาหมาย
2558

2559

1. จัดโครงการเรียนรวมกับชุมชน สถาน
ประกอบการ และศูนยการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู เพื่อรองรับตลาดแรงงาน และ
ประชาคมอาเซียน

1. จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน/ศูนยการ
เรียนรูที่จัดการศึกษารวมกัน

 14 แหง

 14 แหง

 14 แหง

2. ดําเนินโครงการวิจัยระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ/นายจางที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูล
ในการจัดการศึกษาใหตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน และประชาคม
อาเซียน
3. สํารวจขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทุกหลักสูตรที่มีงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษา
ตอ

2. ระดับความพึงพอใจของนายจางและสถาน
ประกอบการ มีคาระดับคะแนน
 4.0 หรือระดับดีขึ้นไป

 4.00

 4.00

 4.00

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพและศึกษาตอภายใน 1
ป

 60

 60

 60
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 3 ฝกอบรม และบริการวิชาชีพตามความตองการชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมผูเขารับการฝกอบรม ใหมีความรูเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 3 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ

กลยุทธ
3.1 สํารวจความตองการชุมชนในการ
ฝกอบรม และบริการวิชาชีพ

3.2 สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม และ
บริการวิชาชีพตามความตองการชุมชน

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย
2557

2558

2559

1. ผลการสํารวจความตองการชุมชนในการฝกอบรม
และบริการวิชาชีพ

มี

มี

มี

1. จัดทําโครงการฝกอบรม และบริการ
วิชาชีพตามความตองการชุมชน

1. ความพุงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม และ
บริการวิชาชีพ มีคาระดับคะแนน  4 หรือระดับดี
ขึ้นไป

4

4

4

2

2

2

2. ทุกสาขางานจัดกิจกรรมและโครงการ
บริการวิชาชีพ

1. จํานวน ไมนอยกวา 2 กิจกรรม หรือโครงการ
2. ครู บุคลากร และผูเรียน ทุกสาขางานเขารวม
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาชีพจํานวนไมนอย
กวารอยละ 60

60 %

60 %

60 %

1. จัดทําโครงการสํารวจความตองการ
ชุมชนในการฝกอบรม และบริการวิชาชีพ
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางเครือขายและความรวมมือเพื่อระดมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 4 ระดมและใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

4.1 ทําขอตกลงความรวมมือกับสถาน 1. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน 1. จํานวนสถานประกอบการที่รวมกับ
ประกอบการในการจัดการเรียนการ ประกอบการ/หนวยงานทั้งของ
สถานศึกษา ไมนอยกวา 20 แหง
สอน
ภาครัฐและเอกชน

2557
 20

2.จํานวนครั้งในการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 20
2. มีการระดมทรัพยากรในการ
ครั้ง
จัดการเรียนการสอนจากแหลงตางๆ
3. ครูและบุคลากรศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ/สถาน
ประกอบการเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

3. จํานวนครั้งที่ครูและสถานประกอบการได
แลกเปลี่ยนเรียนรูในปการศึกษา

2 ครั้ง/ป

เปาหมาย
2558
 20

2559
 20

 25
ครั้ง

 30
ครั้ง

2 ครั้ง/ป

2 ครั้ง/ป
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 4 สงเสริมการจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางเครือขายและความรวมมือเพื่อระดมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 4 ระดมและใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
4.2 สอนระบบทวิภาคี

4.3 ทําโรงเรียนเปนโรงงาน ทํา
โรงงานเปนโรงเรียน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี
2. จัดประชุมระหวางสถานศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อสราง
ความเขาใจรวมกัน
1. จัดทําโครงการฝกงานใน

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย
2557

2558

2559

1. จํานวนสถานประกอบการที่รวมจัดการ 2 แหง 2 แหง 2 แหง
เรียนการสอนระบบทวิภาคีรวมกับ
สถานศึกษา
2. จํานวนครั้งการประชุมรวมกันอยางนอย 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป

1. จํานวนนักเรียน-นักศึกษาที่ฝกงานตาม
โครงการโรงเรียนเปนโรงงาน
โครงการโรงเรียนเปนโรงงาน โรงงานเปน
โรงงานเปนโรงเรียน ตามแผนกวิชา โรงเรียน ทุกคน

100 %

100 %

100 %
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงคที่ 5 มีแผนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ
5.1 อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

1.โครงการอบรมและพัฒนาครู
1. ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในการ
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการ จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการตาม
เรียนการสอนและการบริหารงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.2 สงเสริมใหครูเขียนแผนการเรียนรู 1. กําหนดใหครูทุกคนเขียนแผนการ 1.แผนการเรียนรูมีการบูรณาการตามหลัก
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เรียนรูแบบบูรณาการโดยการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ 3 ดี
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชา
รวมกับ 3 ดีอยางมีคุณภาพ

เปาหมาย
2557
100 %

2558
100 %

2559
100 %

100 %

100 %

100 %

25

22

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา 3 ป (พ.ศ. 2557 – 2559)
วิสัยทัศน จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงคที่ 5 มีแผนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ
5.3 นิเทศ/ติดตาม/แนะนํา การใช
แผนการเรียนรูแบบบูรณาการและ
การบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการนิเทศการสอนของครู
เพื่อใหคําแนะนําในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการประกวดแผนการเรียนรูที่
ดีมีคุณภาพ
3. บริหารจัดการอยางมีคุณภาพบน
พื้นฐานของความพอเพียงและการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

ตัวชี้วัด (KPI)
1. จํานวนครั้งที่เขานิเทศ/ปการศึกษา

2. แผนกวิชาสงแผนการเรียนรูเขาประกวด
ครบทุกแผนกวิชา อยางนอยแผนกละ 1 วิชา
3. มีงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการ
อยางมีคุณภาพ

เปาหมาย
2557
2 ครั้ง

2558
2 ครั้ง

2559
2 ครั้ง

7 แผนก

7 แผนก

7 แผนก

มี

มี

มี

26

22

27

บทที่ 3
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีการเปดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กําหนดใหมีสมรรถนะที่ไดจากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับเทคนิค ตรงตามความ
ตองการของสาขาอาชีพสถานประกอบการและชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห แกปญหา วางแผน จัดการ
ตรวจสอบให คํา แนะนํ า สอนงาน และบู ร ณาการความรู อ ย างเป นระบบ รวมทั้ง เปน ผูที่ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน โดยกําหนดสมรรถนะและผลลัพธการเรียนรูเปน 2 ระดั บ
ดังนี้
ระดับ ปวส. 1 สามารถปฏิบัติงานโดยใชความรูในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพในขอบเขตทั่วไปของงาน
หลากหลาย งานที่มีความซับซอนและไมเปนงานประจํา สามารถประยุกตทักษะและความรูในการบริหารจัด การ/
แกปญหาและแนะนําผูอื่นไดเปนอยางดี
ระดับ ปวส. 2 สามารถประยุกตความรูทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพตามแนวทางของตนเอง ใน
การวางแผนและจัดการทรัพยากรไดเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิธีการ ริเริ่มสิ่งใหม ๆ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น มีสวนรวมที่เกี่ย วกับการวางแผน
การประสานงานและการประเมินผล
1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ปรัชญา
การอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผลิตผูมีความรูและทักษะในระดับเทคนิคสามารถปฏิบัติงานที่ใชเทคนิค ในการควบคุม
การทํางานไดดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.2 ระบบการจัดการศึกษา เปนการศึกษาแบบเปดหรือยืดหยุน สามารถเทียบโอนหนวยสมรรถนะเขาสูระบบ
หนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร โดยใชระบบทวิภาคี กําหนดให 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา และ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 18 สัปดาห สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอ น ใหกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดการศึกษาภาคปกติ
1.3 การคิดหนวยกิต
1) รายวิชาทฤษฏีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
2) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทําลองหรือปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา
36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3) รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54
ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต
4) การฝกงาน / ฝกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1
หนวยกิต
5) การทําโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
1.4 จํานวนหนวยกิตรวม มีจํานวนหนวยกิตรวมระหวาง 80 – 100 หนวยกิต
- สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ไมนอยกวา 86 หนวย
กิต
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- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไมนอยกวา 86 หนวยกิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไมนอยกวา 85 หนวยกิต
1.5 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิช าพื้นฐานประยุ ก ต ประกอบดวยสมรรถนะทั่วไปเพื่อเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตและ
สมรรถนะหลักเพื่อเปนพื้นฐานที่สัมพันธกับวิชาชีพ ในดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงการ
เรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหาโดยใชกระบวน การทางวิทยาศาสตร การ
วิจัย การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการธุรกิจ โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมี ความรู ความเขาใจในตนเอง ผูอื่นและ
สังคม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูไดอยาง เปนระบบ และนําไปใชในชีวิตและ
การประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รวมไมนอยกวา 20 หนวยกิต
โดยสถานศึกษาอาจจัดวิชาพื้นฐานประยุกตในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด
ๆ ก็ ได โดยผสมผสานเนื้อ หาวิ ชาที่ ครอบคลุม สาระของกลุ ม วิช าภาษาไทย กลุม วิ ชาภาษาตา งประเทศ กลุม วิช า
สังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาบริหารและจัดการวิชาชีพ และ
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต
2) หมวดวิชาชีพ ประกอบดวย สมรรถนะวิชาชีพเพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด
วิเคราะห วางแผน จัดการ ประเมินผล ควบคุมและสอนงาน โดยบูรณาการสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพรวม
ไมนอยกวา 54 หนวยกิต
(1) วิชาชีพสาขาวิชา ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพแกนที่เปนสมรรถนะรวมของ
ทุกสาขางานในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
(2) วิชาชีพสาขางาน ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพที่เปนสมรรถนะเฉพาะของสาขางานนั้นๆ
ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
(3) ฝกงาน ประกอบดวยสมรรถนะวิชาชีพที่เกิดจากการฝกทักษะเพิ่มพูนประสบการณงาน
อาชีพในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการตางๆ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
(4) โครงการ ประกอบดวยสมรรถนะในการทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหาการปรับปรุงการ
เรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใชลักษณะของการวิจัย เพื่อบูรณาการสูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพใน
สาขาวิชาชีพนั้นๆ จํานวน 4 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวยสมรรถนะซึ่งสนับสนุนวิชาชีพและหรือการศึกษาตอสามารถเลือก
เรียนจากหลักสูตรประเภทวิชาใดๆ รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนสวนที่สงเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะประสบการณและทักษะชีวิต
ผูเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมอยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง ทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน กิจกรรม
เสริมหลักสูตรนี้ไมนับเปนหนวยกิต
โดยสถานศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต หมวดวิชาชีพ
และหมวดวิชาเลือกเสรีใหกับผูเรียนที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ ผูเรียนตองศึกษาใหครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑและ แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผล
การเรียน และการเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตในหลัก สูตร ของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
5) เงื่อนไขการจัดการเรียนรู
(1) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพ ของ
ผูเรียนเพื่อใหสามารถผลิตผูเรียนในลักษณะที่ 1 เปนผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญ ลักษณะที่ 2 เปนผูปฏิบัติการที่มี
ความชํานาญ สามารถแกปญหาได และหรือลักษณะที่ 3 เปนผูปฏิบัติการที่มีความชํานาญสามารถแกปญหาและ
ประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ โดยใชกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ ผูสําเร็จการศึกษาตองมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่
กําหนด
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(2) สถานศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมในดานอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ และบุคลากร
ทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแตละลักษณะของการผลิตผูเรียน
(3) การจัดอัตราสวนของเวลาการเรียนรูภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพประมาณ 40
ตอ 60
(4) สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพสาขางานไดตามความตองการของทองถิ่น
(5) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดทั้งแบบในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีโดย
จัดวิธีการจัดแบบปกติ สะสมหนวยกิต เทียบโอนผลการเรียน และเทียบโอนความรูและประสบการณ โดยกําหนด
วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทั้งดานสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะหลัก สมรรถนะวิชาชีพเจตคติและกิจ
นิสัยที่พึงประสงค ใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน และระดับของคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพของแตละประเภทวิชา
(6) สถานศึกษาควรจัดใหมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแตละภาคเรียน เพื่อใหผูเรียนมี
สมรรถนะหลักในการทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหา การปรับปรุงการเรียนรู และการปฏิบัติงานของตนเองและ
สมรรถนะวิชาชีพเพื่อบูรณาการสูการปฏิบัติจริงและประยุกตสูอาชีพ โดยจัดทําโครงการหรืองานหรือชิ้นงานที่เกี่ยวกับ
การผลิตหรือบริการอยางนอยภาคเรียนละ 1 โครงการหรืองานหรือชิ้นงาน
(7) สถานศึกษาตองจัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการที่สอดคลอง
กับสาขาวิชาที่เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดการเรียน การสอน/ การจัดการฝกใน
สถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการได โดยอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
(8) สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการที่ส อดคลองกับสาขาวิชาที่เ รียนและนําสู
การปฏิบัติในอาชีพไดอยางเปนรูปธรรมตามโครงสรางหลักสูตร โดยปฏิบัติงานอยางเปนระบบตามลักษณะการวิจัย
(9) สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ระเบียบของตนเอง การนันทนาการและการสงเสริมการทํางาน โดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชน ตอชุมชน
ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทุกภาค
(10) สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา เพื่อเปน การ
ประกันคุณภาพผูเรียน
6) คุณสมบัติผูเรียน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษา
ตอน
ปลายหรือเทียบเทา
7) คุณสมบัติผูสอน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่
กําหนด และหรือเปนผูมีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆ
8) การลงทะเบียน ใหล งทะเบียนเรียนได 22 หนวยกิต ในแตล ะภาคการศึก ษาปกติ สําหรับ การ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
ไมเต็มเวลา สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนไดไมเกิน 12 หนวยกิต กรณี มีเหตุผลและความ
จําเปน การลงทะเบียนที่แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตตองไมกระทบตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ใหขึ้นอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถรับเทียบโอนผลการเรียน และหรือเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตใหกับ
ผูเรียนที่มีความรูความสามารถประสบการณอาชีพ ทั้งนี้ ตองลงทะเบียนใหครบตามจํานวนหนวยกิต และเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
9) เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(1) การวัดผลการศึก ษาใหเ ปนไปตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียน หลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(2) การสําเร็จการศึกษา ใหมีสมรรถนะตรงตามที่กําหนด ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบถวน
ตามโครงสรางที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
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10) สถานศึก ษามีห นาที่ในการพัฒนาหลัก สูตร ประเมินหลักสูตร และปรับ ปรุง มาตรฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักการของหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีหลักการ คือ
1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาดานวิชาชีพ ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
ระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลัก สูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน ผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน และองคกรที่
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการ
แขงขันของประเทศ 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
จุดมุงหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนําความรู
ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ
สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรงและสาร
เสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย ที่สมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก มีความรัก
ชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ นําผลการ
เรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรูและประสบการณได
1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อให
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบทตาง ๆ ที่
สัมพันธกันซึ่งสวนใหญเ ปนงานประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา
แกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวม ในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 สัปดาห
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียน ฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละ ไมเกิน 7 ชั่วโมง
โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที
3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง เทากับ 1
หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวย
กิต
3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภท
วิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไว ในหลักสูตร และหรือพัฒนาไดตาม
ความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เปนการจัดกระบวนการเรียนรูโ ดยความรวมมือระหวางสถานศึก ษากับ ภาคการผลิตและหรือภาคบริก าร
หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติเบื้องตนในสถานศึกษาแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงาน
อาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําไดคิดเปน ทําเปนและเกิด การใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิด
ความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสอบการณทักษะ วิชาชีพตอง
ดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของการฝกงานใน
สถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมี
คาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองการเพิ่มพูนประสบการณทักษะวิชาชีพ สามารถนา
รายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับลักษณะงานไปเรียนหรือฝกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
ของรัฐได โดยใชเวลารวมกับการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจากสิ่งที่ไดเรียนรู
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะศึกษาคนควา การวางแผน การ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํารายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็
ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงการดังกลาวตองดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สัมพันธหรือ
สอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถ
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เพิ่มขีดความสามารถดานการผลิตและพัฒนากาลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนา
รายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทาแผนฝกอาชีพ
การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐ
8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสาร เสพติด สงเสริมการคิด
วิเคราะห สรางสรรคการทางาน ปลูกฝงจิตสานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและ พลโลก ใชกระบวนการกลุมใน
การทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งาม โดยการวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถาน
ประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการ
ศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา เลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน
12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแตละกลุมวิชา
ของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชา
สังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของกลุมวิชานั้น
ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต 7
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใน
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทั กษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงค
สาขาวิชาและมาตรฐานกากรศึ ก ษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต องการของสถานประกอบการหรือ สภาพ
ยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสารมารถในการแขงขันของประเทศ
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12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒ นารายวิชาเพิ่มเติมได ตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จานวนหนวยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด
13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลัก สูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญ ของหลัก สูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทาเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการ ไดโดย
ตองรายงานใหสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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บทที่ 4
บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษาหลายภาคสวนทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะผูที่มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน นักศึกษา โดยแตละ
ภาคสวนมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการวิทยาลัย
มีหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
มีห นาที่เ ปนผูชวยเหลือในการบริห ารสถานศึกษา โดยพิจ ารณาใหความเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
ดังนี้คือ
1) กําหนดเปาหมาย นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาสถานศึกษา
2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
3) กําหนดแผนการรับ นัก เรียน นัก ศึก ษา การยุบ ขยายและเพิ่ม ประเภทวิชา สาขาที่เ ปดสอนใน
สถานศึกษา
4) เรื่องอื่นๆ ที่ผูอํานวยการวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5) กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
3. ผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริห ารสถานศึกษาประกอบดวย ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ มีบ ทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา
ฝกอบรมและสงเสริมการประกอบอาชีพของผูเ รียนใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3.1 ผูอํานวยการวิทยาลัย เปนผูบ ริหารสูง สุดของสถานศึกษา มีห นาที่และความรับ ผิดชอบบังคับ บัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ
1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษามีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไป ตาม
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงคของสถานศึกษา
2) วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4) สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
5) จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน
7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และรองทุกข
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8) จั ด ทํ ามาตรฐานและภาระงานของข าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
10) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษาและใหบ ริการ
วิชาชีพแกชุมชน
11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12) จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
13) เปน ผูแ ทนของสถานศึ ก ษาในกิ จ การทั่ว ไป รวมทั้ง การจั ดทํ านิ ติ ก รรมสั ญ ญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับ ตามที่ไดรับมอบอํานาจ
14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย
3.2 รองผูอํานวยการวิทยาลัย มีหนาที่และความรับผิดชอบรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับ มอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึก ษาในการชวยบริห ารกิจ การของสถานศึก ษา การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป
และงานอื่นที่เกี่ยวของโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยชวยปฏิบัติราชการในเรื่องตอไปนี้คือ
1) บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา
2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
3) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4) สงเสริมและจัดการศึกษา ฝกอบรมใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
5) จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6) การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินอื่น
7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงตั้งการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8) จั ดทํ ามาตรฐานและภาระงานของขา ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา ในสถานศึก ษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
10) ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบริการ
วิชาชีพแกชุมชน
11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12) จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ครู และบุคลากรอื่น ๆ
ในสถานศึกษานอกจากมีผูบริหารสถานศึกษาและครูแลวยังมีบุคลกรอื่น ๆ อีก เชน เจาหนาที่ธุรการประจํางาน
ตาง ๆ คนงาน นักการภารโรง และยาม เปนตน ซึ่งบุคคลเหลานั้นเปนผูปฏิบัติงานชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมใหการจัด
การศึกษาบรรลุเปาหมาย ซึ่งจําแนกครูและบุคลากรอื่น ๆ ออกไดดังนี้
4.1 ครู มีหนาที่และความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการสง เสริม การเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชน และ
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สถานประกอบการ เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการและ
ดานวิชาชีพ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ
1) ปฏิ บัติ ง านเกี่ย วกั บ การจัด การเรีย นการสอน และส ง เสริ ม การเรี ยนรูข องผูเ รีย นด วยวิธี ก ารที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
5) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
6) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.2 ครูผูชวย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหนาที่ในการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตง ตั้งใหดํา รง
ตําแหนงครู และปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ
1) ปฏิ บัติ ง านเกี่ย วกั บ การจัด การเรีย นการสอน และส ง เสริ ม การเรี ยนรูข องผูเ รีย นด วยวิธี ก ารที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย
4.3 บุคลากรอื่น ๆ เชน เจาหนาที่ธุร การ คนงาน นักการภารโรง และยามที่อยูในอัตราพนักงานราชการ
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติและให ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง แบบแผนและขนบธรรมเนียมของทางราชการ
5. ผูปกครองและชุมชน
5.1 ผูปกครองเปนบุคคลที่อยูใกลชิดกับนักเรียนในพื้นที่มากที่สุดที่จะใหความเอาใจใสดูแลนักเรียนไดอยางดี ซึ่ง
ประกอบดวย ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง/ชมรม/สมาคม และบุคคลในชุมชน
1) อบรมดูแลและเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตครอบครัว มีความรัก ความเขาใจและ
ใหความอบอุน
2) สนับสนุนใหความรวมมือ วางแผนรวมกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
สงเสริมพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน
3) เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีแกนักเรียน
5.2 ชุมชน บุคคลทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือ สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนในแนวทางที่
เหมาะสม จึงควรมีบทบาทหนาที่และแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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6. ผูเ รียน
ผูเ รียนของวิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ประกอบดวย นักเรียน นัก ศึก ษา ซึ่ง ขึ้นทะเบียนเรียนใน
หลักสูตร ปวส. ปวช. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บุคลากรเหลานี้ มีบทบาทหนาที่ตองปฏิบัติโดยภาพรวมดังนี้
1) ตองแตงกายดวยเครื่องแบบที่ถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย
2) ตองเปนผูมีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
3) ตองใหความเคารพ เชื่อฟง บิดามารดา ผูปกครอง ครู อาจารย
4) ตองประพฤติตามระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ วิทยาลัยกําหนด
5) ตองปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความสุภาพออนโยนทั้งกาย วาจา ใจ
6) ตองมาวิทยาลัยใหทันเวลา และเขาเรียนใหตรงเวลา ไมหนีเรียน
7) ตองตั้งใจเลาเรียน
8) ตองไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดทั้งในและนอกวิทยาลัย
9) ตองมีความซื่อสัตย รักและสามัคคี ไมสรางความเดือดรอนตอตนเองและผูอื่น
10) ต อ งรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ในการดู แ ล รั ก ษาความสะอาดห อ งเรี ย น อาคารเรี ย น และรั ก ษา
สภาพแวดลอมในวิทยาลัยใหสวยงาม
11) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย รูจักคุณคาของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณของชาติ
12) ตองเขารวมกิจกรรมของวิทยาลัย ชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
13) ตองชวยกันสราง และรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัย
14) ตองรูจักประหยัดและสรางคุณภาพที่ดี
7. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
1. ทางดานรางกาย
- ใหมีสุขภาพสมบูรณ เติบโตสมวัย
- เขาใจสาธารณสุขพื้นฐาน รูจักปองกันโรค
- ปลอดจากสิ่งเสพติด
2. ทางดานจิตใจ
- มีความสุข สงบ รูจักพักผอน และสันทนาการในทางที่เหมาะสม
- มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในตนเอง
- มีจิตใจเปนประชาธิปไตยเขาใจคนอื่น
- มีสุนทรี สํานึกในความเปนไทย
- มีจิตใจที่จะสูสิ่งยาก เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในงานสุจริต
3. ทางดานความรู
- รูจักคิด วิเคราะห แกปญหา
- ใฝเรียน ใฝรูดวยตนเองตลอดชีวิต
- สามารถปรับปรุงวิถีชีวิตและการทํางานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- รูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
- รูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีพื้นฐาน
- มีความสามารถในการจัดการ
- รูจักตนเอง ประเทศของตน ประเทศเพื่อนบาน รูเทาทันโลก
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- รูและมีความสามารถที่จะทําใหตนและผูอื่นมีความสุข
- รูจักในพุทธปรัชญาในศาสนาที่ตนนับถือ
- ไมยึดติดกับรูปแบบหรือคําตอบใดคําตอบเดียว
4. ทางดานทักษะการประกอบอาชีพ
- มีทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพเฉพาะทาง
- มีนิสัยในการทํางานที่ดี
- สามารถพัฒนาสัมมาชีพจนสามารถแขงขันกับตลาดโลกได
- สามารถพัฒนาอาชีพในทองถิ่น
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บทที่ 5
การวางแผนการจัดงบประมาณ และการวางแผนการกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
1. การวางแผนการจัดงบประมาณ
1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้น/สาขาวิชาสาขางาน
1.สัตวศาสตร
2.พืชศาสตร
3.ประมง
ปวช.ปที่ 1 4.เกษตรทั่วไป
5.บัญชี
6.คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
1.สัตวศาสตร
2.พืชศาสตร
3.ประมง
ปวช.ปที่ 2 4.เกษตรทั่วไป
5.บัญชี
6.คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
1.สัตวศาสตร
2.พืชศาสตร
3.ประมง
ปวช.ปที่ 3 4.เกษตรทั่วไป
5.บัญชี
6.คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
1.คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3.เกษตรศาสตร
ปวส.ปที่ 1
4.จัดการผลิตสัตว
5.พืชสวน
รวม
1.คอมพิวเตอรธุรกิจ
2.เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3.เกษตรศาสตร
ปวส.ปที่ 2
4.จัดการผลิตสัตว
5.พืชสวน
รวม

ป พ.ศ. 2556
11
10
8
29
4
11
9
4
3
31
3
4
12
1
9
29
15
10
25
32
1
33

ป พ.ศ. 2557
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
75
15
15
15
15
15
75

ป พ.ศ. 2558
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
75
15
15
15
15
15
75

ป พ.ศ. 2559
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
15
90
15
15
15
15
15
75
15
15
15
15
15
75
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1.2 จํานวนนักเรียนแกนมัธยม ระยะสั้น อศ.กช. และ108 อาชีพ
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรอศ.กช.
108 อาชีพ
ตชด.
รวมทั้งสิ้น

300
50
300
650

60
300
60
300
720

90
300
60
300
750

120
300
60
300
780

1.3 รายรับ
รายการ
(1) งบประมาณ
(2) งบระยะสั้น
(3) งบอุดหนุนปวช.ขั้นพื้นฐาน
(4) งบปวส.
(5) งบอุดหนุนทั่วไป
(6) งบรายจายอื่น
(7) งบจากหนวยงานอื่น
(8) เงินรายได (บกศ.)
รวมทั้งสิ้น

ป พ.ศ. 2556

ป พ.ศ. 2557

ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

11,624,052
45,000
4,427,320
203,000
732,790
40,000
7,000
3,058,500
20,137,662

12,340,575.12
50,000
4,692,959
215,180
776,757
50,000
10,000
3,058,500
21,183,971.12

13,081,009.63
60,000
4,974,537
228,091
823,362
50,000
15,000
3,058,500
22,280,499.63

13,865,870.21
70,000
5,273,009
241,776
872,764
50,000
25,000
3,058,500
23,446,919.21

ป พ.ศ. 2556

ป พ.ศ. 2557

ป พ.ศ. 2558

ป พ.ศ. 2559

11,624,052
45,000
4,427,320
203,000
732,790
40,000
7,000
3,058,500
20,137,662

12,340,575.12
50,000
4,692,959
215,180
776,757
50,000
10,000
3,058,500
21,183,971.12

13,081,009.63
60,000
4,974,537
228,091
823,362
50,000
15,000
3,058,500
22,280,499.63

13,865,870.21
70,000
5,273,009
241,776
872,764
50,000
25,000
3,058,500
23,446,919.21

1.4 รายจาย
รายการ
(1) งบประมาณ
(2) งบระยะสั้น
(3) งบอุดหนุนปวช.ขั้นพื้นฐาน
(4) งบปวส.
(5) งบอุดหนุนทั่วไป
(6) งบรายจายอื่น
(7) งบจากหนวยงานอื่น
(8) เงินรายได (บกศ.)
รวมทั้งสิ้น
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2. การวางแผนการกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
เพื่อใหการดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีระบบแบบแผน บรรลุวัตถุประสงคตามที่ทุก ฝายไดคิดรวมวางแผนไว วิท ยาลัยฯ จึงกําหนด
รูปแบบกระบวนการกํากับ ตรวจสอบและรายงานดังนี้
2.1 การกํากับติดตาม (Monitoring)
1. จัดระบบการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ/วิธีการ/
ระยะเวลา/งบประมาณ/บุคลากร
2. จัดใหมีผูรับผิดชอบการกํากับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแตกอนการดําเนินการ/ระหวางการ
ดําเนินการ/สิ้นสุดการดําเนินการ เพื่อทราบความกาวหนา อุปสรรค และความสําเร็จของงานเปนระยะๆ จะไดปรับปรุง
แกไขไดทันทีกอนเกิดปญหาในการดําเนินการ
3. จัดทําแบบประเมินผลเพื่อติดตามการทํางานแตละขั้นตอน
4. การกํากับติดตามใหยึดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.2 การตรวจสอบ (Auditing)
2.2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit)
ดําเนินการโดยจัดระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการนิเทศและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แบงออกเปน
1) การตรวจสอบภายในโดยการประเมินตนเอง มีคณะกรรมการที่วิทยาลัยฯ มอบหมายทําการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสวน งานของสถานศึกษาและในภาพรวมของสถานศึกษา
2) การตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการประเมินที่สํานักงานกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ตั้งแต ≤ 2 ป/ครั้ง
2.2.2 การตรวจสอบภายนอก (External Quality Audit)
การดําเนินการโดยทางวิทยาลัยฯ จัดสงเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองใหกับสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ; สมศ. เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกและ
รับรองมาตรฐานตอไป
2.3 การรายงาน (Reporting)
2.3.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป
2.3.2 มอบหมายใหคณะกรรมการตามคําสั่งวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงาน
ผลในภาพรวมของสถานศึกษา
2.3.3 จัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตนสังกัดทราบถึง
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทําอยางตอเนื่อง
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กลยุทธของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
แผนยุทธศาสตร 3 ป (2557 – 2559)
กลยุทธ
1. พัฒนาครูและบุคลากร
2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียน
3. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
5. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย
6. สงเสริมสนับสนุนการทําหลักสูตรตามความ
ตองการตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
7. สรางเครือขายในการจัดทําหลักสูตร
รวมกับชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
และประชาคมอาเซียน
8. สํารวจความตองการชุมชนในการฝกอบรม
และบริการวิชาชีพ
9. สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม และบริการ
วิชาชีพตามความตองการชุมชน
10. ทําขอตกลงความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
11. สอนระบบทวิภาคี

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ผูเกี่ยวของ
ฝายบริหารทรัพยากร ปการศึกษา ครูและบุคลากร
ฝายวิชาการ
ปการศึกษา ครูผูสอน
ฝายวิชาการ
ปการศึกษา ครูผูสอน/ผูเกี่ยวของ
ผอ. /รอง 4 ฝาย
ผอ. /รอง 4 ฝาย
ฝายวิชาการ

ภาคเรียน
ปการศึกษา
ปการศึกษา

บุคลากรทุกคน
ครูผูสอน/ผูเกี่ยวของ
ครู/บุคลากร/ผูเกี่ยวของ

รองทุกฝาย

ปการศึกษา

ครู/บุคลากร/ผูเรียน/
สถานประกอบการ

รองฝายพัฒน

ปการศึกษา

รองฝายพัฒน

ปการศึกษา

รองฝายแผนฯ

ปการศึกษา

รองฝายวิชาการ

ปการศึกษา

12. โรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียน

รองฝายวิชาการ

ปการศึกษา

13. อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

ฝายบริหารทรัพยากร ปการศึกษา

หน.โครงการพิเศษ/
ชุมชน
ครู/บุคลากร/ผูเรียน/
ชุมชน
หน.งานความรวมมือ/
สถานประกอบการ
หน.ทวิภาคี/สถาน
ประกอบการ
ครูผูสอน/ผูเรียน/
สถานประกอบการ
หน.งานบุคลากร

14. สงเสริมใหครูเขียนแผนการเรียนรูแบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
15. นิเทศ/ติดตามแนะนํา การใชแผนการ
เรียนรู และการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

รองฝายวิชาการ

ภาคเรียน

หน.แผนกวิชา/ครูผูสอน

ผอ./รอง 4 ฝาย

ภาคเรียน

ครูผูสอน/หัวหนาแผนก

