สารสนเทศเพื่อการบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
กลยุทธ์การจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

กิจกรรม

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
ด้านปริมาณ
1.เรียนได้ทุกที่
2.มีรายได้ระหว่างเรียนเรียนฟรี อยู่ประจาทา
โครงการ
3. ประสบการณ์มีคุณค่า นามาเพิ่มวุฒิ
4. ปรับ เพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ

1. แนะนาเส้นทางอาชีพ
2. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
3. โครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ
4. เทียบโอนประสบการณ์ผู้ทางานในสถานประกอบการ
5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ เส้นทาง
อาชีพ
6. ประสานความร่วมมือกับสพฐ. กศน. สกอ.3 กระทรวง
เกษตร
7. เปิดสอนหลากหลายสาขาตามความต้องการของท้องถิ่น
และสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ด้านคุณภาพ
1. มาตรฐานดีมีคุณภาพ
2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฎิรูปวิธี
สอบ(เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์
จริง)
3. สร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษา
4. การจัดการฐานความรู้
5. ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์และ
งานบริการอาชีวะ

1. พัฒนาระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้น
การปฏิบัติจริง ประเมินสภาพจริง
3. พัฒนามาตรฐานอาชีพระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและหลักสูตรสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ
4. การอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษาใหม่
5. โครงการต่อต้านยาเสพติด
6. การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพโดยการศึกษา ดูงาน
7. กีฬา
8. ดนตรี
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กิจกรรม

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
ด้านบริการสังคม
1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน
2. เพิ่มวุฒิเกษตรกร
3. ต่อยอด OTOP
4. อาชีวะสีเขียว(สิ่งแวดล้อม พลังงาน)
5.อาชีวะรวมพลัง

1. อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. คลินิกเกษตร หมอดินอาสา
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center)

ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่
1.สร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2.สร้างช่องทางการถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้
ทางธุรกิจ
3. หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ

1. อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. คลินิกเกษตร หมอดินอาสา
3. พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
4. การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
5. การศึกษาดูงาน
6. ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ด้านพัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯ
1.บูรณาการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในทุก
รายวิชาชีพ

1.พัฒนางานฟาร์มธุรกิจวิทยาลัย
2.โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(ทุกแผนกวิชา)
3.โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กรรมการชีววิถีฯ)
4. โครงการทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริฯ
(กรรมการทฤษฏีใหม่)

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
1.วิจัยทางด้านเกษตรปลอดภัย
2.รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

1.โครงการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย (แผนกวิชา)
2.โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
(แผนกวิชา)
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กิจกรรม

3. พัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯในรูปแบบเกษตร
ปลอดภัย

1.โครงการพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยฯด้านเกษตรปลอดภัย
(แผนกวิชาพืชศาสตร์สัตวศาสตร์,ประมง)
2.โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้
ด้านเกษตรปลอดภัย (แผนกวิชา)

4. การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

1.โครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพด้านเกษตร
ปลอดภัย (งานอบรมบริการวิชาชีพ)
2. โครงการฝึกอบรมชีววิถีฯ (กรรมการชีววิถี)
3. โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน (กรรมการฯ)
4. โครงการทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริฯ
(กรรมการโครงการ)

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ

1.โครงการพัฒนาห้องค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
2.โครงการพัฒนางานฟาร์ม (แผนกวิชา)
3.โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ศูนย์วิทยบริการ)
4.โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
5.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
6.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
7.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาทุกแผนก
(ทุกแผนกวิชา)
9. โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(แผนกวิชาพืชศาสตร์)
10.โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
(งานทวิภาคี)
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5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ

11.โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน (งานทวิภาคี)
12.โครงการพัฒนาสนามกีฬา (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
13.โครงการสร้างห้องสมุดประจาแผนกวิชา (ทุกแผนกวิชา)

6. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการจัดทาห้องค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร (แผนกธุรกิจเกษตร)

ด้านพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ

พัฒนาองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1.การบูรณาการเรียนการสอน

1.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการศึกษาดูงาน
(งานพัฒนาบุคลากร)
2.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรม
(งานพัฒนาบุคลากร)

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการวิชาชีพเกษตรภายใต้การนิเทศ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก อกท. จัดทาโครงการวิชาชีพ
ภายใต้การนิเทศทุกสาขาวิชาโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1.โครงการพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัย
2.โครงการสารวจแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
(งานฟาร์มมาตรฐาน)
3.โครงสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
4.โครงการจัดการศึกษาเข้าฝึกงาน/ศึกษาดูงาน
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4. ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิก
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อกท.)

กิจกรรม
1.จัดประชุมสัมมนาสมาชิก อกท. ที่จบหลักสูตร เรื่อง
ความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ
2. ฝึกเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการนาไปประกอบอาชีพ
3. ติดตามการประกอบอาชีพของสมาชิกฯ
4. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
5. จัดเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพ
6. จัดทา ทาเนียบสมาชิกที่ประกอบอาชีพ

5.เตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการ อกท. 1 .โครงการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมในการประชุม
ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 36ปี 2557
วิชาการ
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เป้าหมายการพัฒนา

กลยุทธ์

1. ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา

n พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะ
ทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทางาน
ในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2. ด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

n พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

n บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้นามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

4. ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

n บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน

5. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ n ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่
6. ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก

n ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

7. ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

n จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2557

