2. แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ปรัชญาสถานศึกษา
ทักษะนา คุณธรรมเด่น เน้นให้บริการวิชาชีพเกษตรกรรม
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้บริการ
วิชาชีพเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
ให้บริการวิชาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับการศึกษาด้านอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. เพิ่มและกระจายโอกาสในการบริการวิชาชีพเกษตรกรรม
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. บริการวิชาชีพเกษตรกรรม ให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีสมรรถนะด้านวิชาชีพเกษตรกรรม

เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพทางด้านอาชีพเกษตรกรรม

กลยุทธ์การจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
กิจกรรม
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตร
ปลอดภัย
ด้านปริมาณ
1. เรียนได้ทุกที่
1. แนะนาเส้นทางอาชีพ
2. มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี อยู่ประจาทา
โครงการ

1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
2. โครงการเกษตรภายใต้การนิเทศ

3. ประสบการณ์มีคุณค่า นามาเพิ่มวุฒิ

1. เทียบโอนประสบการณ์ผู้ทางานในสถาน
ประกอบการ

4. ปรับ เพิ่มหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ

1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติ
เส้นทางอาชีพ
2. ประสานความร่วมมือกับสพฐ. กศน. สกอ.3
กระทรวงเกษตร
3. เปิดสอนหลากหลายสาขาตามความต้องการ
ของท้องถิน่ และสอดคล้องกับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ

ด้านคุณภาพ
1. มาตรฐานดีมีคุณภาพ

1. พัฒนาระบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ

2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฎิรูปวิธีสอบ
(เรียนรู้และประเมินในสถานการณ์จริง)

1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้น
การปฏิบัติจริง ประเมินสภาพจริง

3. สร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษา

1. พัฒนามาตรฐานอาชีพระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและหลักสูตร
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
4. การจัดการฐานความรู้

กิจกรรม
1. การอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษาใหม่
2. โครงการต่อต้านยาเสพติด

5. ประกันคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์และงาน
บริการอาชีวะ

1. การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพโดย
การศึกษา ดูงาน
2. กีฬา
3. ดนตรี

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
ด้านบริการสังคม
1. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน
2. เพิ่มวุฒิเกษตรกร
3. ต่อยอด OTOP
4. อาชีวะสีเขียว(สิ่งแวดล้อม พลังงาน)
5. อาชีวะรวมพลัง
ด้านสร้างผู้ประกอบการใหม่
1. สร้างเครือข่ายและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
2. สร้างช่องทางการถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้
ทางธุรกิจ
3. หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ
ด้านพัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯ
1. บูรณาการความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยในทุก
รายวิชาชีพ

1. อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
2. คลินิกเกษตร หมอดินอาสา
3. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center)
4. อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
5. คลินิกเกษตร หมอดินอาสา
1. พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
2. การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
3. การศึกษาดูงาน
4. ความร่วมมือกับภาคเอกชน
1. พัฒนางานฟาร์มธุรกิจวิทยาลัย
2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(ทุกแผนกวิชา)
3. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กรรมการชีววิถีฯ)
4. โครงการทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริฯ
(กรรมการทฤษฏีใหม่)

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
เกษตรปลอดภัย
1. วิจัยทางด้านเกษตรปลอดภัย
2. รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

กิจกรรม
1. โครงการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย (แผนก
วิชา)
1. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตร
ปลอดภัย (แผนกวิชา)

3. พัฒนาฟาร์มวิทยาลัยฯในรูปแบบเกษตร
ปลอดภัย

1. โครงการพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยฯ ด้าน
เกษตรปลอดภัย (แผนกวิชาพืชศาสตร์สัตว
ศาสตร์,ประมง)
2. โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย (แผนกวิชา)

4. การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย

1. โครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพด้าน
เกษตรปลอดภัย (งานอบรมบริการวิชาชีพ)
2. โครงการฝึกอบรมชีววิถีฯ (กรรมการชีววิถี)
3. โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
(กรรมการฯ)
4. โครงการทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริฯ
(กรรมการโครงการ)

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ

1. โครงการพัฒนาห้องค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกวิชาธุรกิจ
เกษตร)
2. โครงการพัฒนางานฟาร์ม (แผนกวิชา)
3. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ศูนย์วิทย
บริการ)

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์)
5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

8.

6. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา
(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
7. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(แผนกวิชาธุรกิจเกษตร)
8. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแผนกวิชาทุก
แผนก (ทุกแผนกวิชา)
9. โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(แผนกวิชาพืชศาสตร์)
10.
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
(งานทวิภาคี)
11. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน (งานทวิภาคี)
12. โครงการพัฒนาสนามกีฬา (แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์)
13. โครงการสร้างห้องสมุดประจาแผนกวิชา (ทุก
แผนกวิชา)

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
6. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ

กิจกรรม
6. จัดห้องค้นคว้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการศึกษา
ดูงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
2.โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการ
ฝึกอบรม (งานพัฒนาบุคลากร)

พัฒนาองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย หน่วยแพร่ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1. การบูรณาการเรียนการสอน
1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชาโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการวิชาชีพเกษตรภายใต้การนิเทศ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก อกท. จัดทา
โครงการวิชาชีพ
ภายใต้การนิเทศทุกสาขาวิชาโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

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

4. 4. ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิก
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อกท.)

1.จัดประชุมสัมมนาสมาชิก อกท. ที่จบหลักสูตร
เรื่องความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาช

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

กิจกรรม
2. ฝึกเขียนแผนธุรกิจที่ต้องการนาไปประกอบ
อาชีพ
3. ติดตามการประกอบอาชีพของสมาชิกฯ
4. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
5. จัดเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสาเร็จในการ
ประกอบ
อาชีพ
6. จัดทา ทาเนียบสมาชิกที่ประกอบอาชีพ

5. เตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการ อกท.
ระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2

1 .โครงการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมในการ
ประชุมวิชาการ

