แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2554 - 2557
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมคี ุณภาพ สนองตลาดแรงงานและสังคม

พันธกิจ
1. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. สรางภาคีเครือขายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีพ
4. บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริหารวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ
6. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองคความรูเพื่อการพัฒนางานอาชีพ

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ที่มงุ เนนสมรรถนะอาชีพ
3. พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของชุมชน โดยบูรณาการภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. พัฒนาแหลงเรียนรู ดานวิชาชีพที่หลากหลาย
6. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น ในการจัดการอาชีวศึกษา และบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่น
7. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล
8. พัฒนางานฟารมของสถานศึกษา เพือ่ ใชเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพ
9. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และองคความรูเพือ่ การพัฒนางานอาชีพ

พันธกิจ

เปาประสงค

1. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตามความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางทั่วถึงและเสมอภาค
3. สรางภาคีเครือขายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษา
อาชีพ
4. บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริหารวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสรางทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ
6. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองคความรูเพื่อการ
พัฒนางานอาชีพ

1. เพื่อจัดการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานอาชีวศึกษาอยางทัว่ ถึงและเสมอภาค
2. เพื่อพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมคี วามรู
คูคุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ ดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เนน
การมีสวนรวมและสรางภาคีเครือขาย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
4. เพื่อพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
สรางองคความรูเพื่อประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ / มาตรการ
1. จัดอบรมครูผูสอนใหตรงกับสาขาที่สอนและภาระงานที่รับผิดชอบ
2. นิเทศ ติดตาม กํากับ การจัดการเรียนการสอน
3. สนับสนุนใหครูและบุคลากร ศึกษาตอ ดูงาน และฝกงานในสถานประกอบการ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการเรียน การสอน
2. โครงการอบรมครูผูสอนดานคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการนิเทศ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
4. โครงการสงครูฝกและเรียนรูในสถานประกอบการ
5. โครงการทัศนศึกษา ศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ

2. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ

กลยุทธ / มาตรการ
1. จัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ ตามความตองการของตลาดแรงงาน
2. เรงรัดการจัดทําแผนการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ มาตรฐานสถานศึกษา 3D
3. จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โครงงาน และสอนเปนชิ้นงาน
4. บูรณาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติ
5. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ และฝกทักษะในสถานประกอบการ
6. สนับสนุน นําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อการทดสอบ V-Net
3. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู
4. โครงการประกวดแผนการสอนที่เนนสมรรถนะอาชีพ
5. โครงการมหกรรมวิชาชีพ
6. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษา
8. กิจกรรม อกท.

3. พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ / มาตรการ
1. จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาจิต เขาคายคุณธรรม
2. โครงการ To be number one
3. โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติด และการทะเลาะวิวาท
4. โครงการเสริมสรางความรู แกนนํา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
6. โครงการเยี่ยมบานผูเรียน
7. โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาภายใน
8. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. โครงการพี่ชวยนอง
10. โครงการกิจกรรมหนาเสาธง
11. โครงการประกวดมารยาท
12. กิจกรรมวันสําคัญ
13. โครงการพัฒนาครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน

4. ฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธ / มาตรการ
1. จัดหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ ใหตรงตามความตองการของชุมชน
2. นําภูมิปญญาทองถิ่น มาบูรณาการในการฝกอบรมวิชาชีพ
3. พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการ Fix it center
3. โครงการอาชีวะ รวมดวยชวยประชาชน
4. โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
5. โครงการชีววิถี
6. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
7. โครงการ 9+1 , 12+1
8. โครงการพระราชดําริ

5. พัฒนาแหลงเรียนรู ดานวิชาชีพที่หลากหลาย

กลยุทธ / มาตรการ
1. สรางแหลงเรียนรู ภายในใหหลากหลาย
2. จัดหาแหลงเรียนรู ภายนอกสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาดูงาน
2. โครงการจัดตัง้ ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการบมเพาะผูประกอบการใหม มินิคอมพานี
4. โครงการหารายไดระหวางเรียน
5. โครงการจัดทําหองสมุดแผนกวิชา

6. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น ในการจัดการอาชีวศึกษา และบูรณาการ
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

กลยุทธ / มาตรการ
1. แสวงหาหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการรวมมือจัดการศึกษากับเรือนจํา จังหวัดตรัง
3. โครงการเชิญวิทยากร ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

7. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ / มาตรการ
1. พัฒนาระบบควบคุมภายใน
2. การประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
2. โครงการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ การประกันคุณภาพภายใน
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย
5. โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตวิทยาลัย
6. โครงการนิเทศงานตามภาระกิจทีไ่ ดรับมอบหมาย

8. พัฒนางานฟารมของสถานศึกษา เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพ

กลยุทธ / มาตรการ
1. พัฒนาฟารมวิทยาลัยฯ เปนฟารมเชิงธุรกิจ
2. พัฒนาฟารมวิทยาลัยฯ เปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพแกนกั ศึกษาและชุมชน
3. พัฒนาฟารมวิทยาลัยฯ เปนแหลงศึกษาวิจัยแกครู และนักเรียน นักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการซอม บํารุงเครื่องทุนแรงฟารม
2. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการคา
3. โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกเพื่อการคา
4. โครงการเพาะพันธุปลาเพื่อจําหนาย
5. โครงการผลิตสุกรเพื่อจําหนาย
6. โครงการเลี้ยงไกไขเพื่อจําหนาย
7. โครงการผลิตกิ่งตายางเพื่อการคา
8. โครงการผลิตกลาปาลมน้ํามันเพื่อการคา
9. โครงการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน
10. โครงการเพิ่มผลผลิตยางพารา

9. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และองคความรูเพื่อการพัฒนางานอาชีพ

กลยุทธ / มาตรการ
1 บูรณาการกระบวนการวิจยั ในการจัดการเรียนการสอน
2 บริหารจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจยั นํามาใชในการพัฒนา
3 จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนวิจัย ประดิษฐคิดคน สรางนวัตกรรม
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
2. โครงการเสริมสรางนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐคนรุนใหม
3. โครงการประกวดงานวิจัย
4. โครงการประกวดสื่อการเรียน การสอน
5. โครงการจัดตัง้ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

