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    กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล   
โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประ เมินผล และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง   
 ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็น
แผนแม่บทที่จะกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี พ.ศ. 2564 - 2567 โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยฯ และใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ขอขอบพระคุณคณะครู อาจารย์ บุคลากรทุก
ฝ่าย นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ
ร่วมใจจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 - 2567 สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
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 1 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย  
 

1. ประวัติความเป็นมา 
1.1  สถานที่ตั้ง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2512  เดิมมีชื่อว่า 
“โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี” ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
โทรศัพท์ 0-3274-0039 โทรสาร 0-3274-0040  
Website: http://www.rbcat.ac.th 
E-mail: kaset_rb@hotmail.com 

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษา ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2520   เปลี่ยนชื่อเป็น    “วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี” 
ปี พ.ศ. 2537  เปลี่ยนชื่อเป็น    “วิทยาลัยชุมชนเขาเขียว” 
ปี พ.ศ. 2539  เปลี่ยนชื่อเป็น    “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี” 

          ปัจจุบันมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,230 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา 
1.2  สภาพชุมชน 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  มีที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ระยะทางจากอำเภอโพธาราม 22 กิโลเมตร ระยะทางจากอำเภอเมืองราชบุรี 32 กิโลเมตร และ
ระยะทางจากอำเภอบ้านโป่ง 32 กิโลเมตร พ้ืนที่แต่เดิมเป็นป่าสงวนธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2507 จังหวัด
ราชบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม เพราะเห็นว่าจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น สุกร เป็ด ไก่ โคเนื้อ และโคนม จังหวัดราชบุรีจึงเห็นสมควรที่
จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรีขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกาชีพทางการเกษตรของ
ประชาชนที่ดำเนินอยู่ให้ดีข้ึน 
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1.3 ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากรข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่  
     1.3.1 แผนภูมิการบริหารงานสถานศึกษา 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูอ้  านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

งานบริหารงานทัว่ไป 

งานบุคลากร 

 งานการเงิน 

งานการบญัชี 

งานพสัดุ 

งานอาคารสถานท่ี 

 งานทะเบียน 

งานประชาสัมพนัธ์ 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานขอ้มูลสารสนเทศ 

งานวิจยั พฒันานวตักรรม  
และส่ิงประดิษฐ์ 

งานประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลผลิตการคา้
และการประกอบธุรกิจ 

ฝ่ายวิชาการ 

แผนกวิชา 

งานพฒันาหลกัสูตร
การเรียน การสอน 

งานวดัผลประเมินผล 

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี

งานส่ือการเรียนการสอน 

ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

งานปกครอง 

งานโครงการพิเศษ 
และบริการชุมชน 

งานแนะแนวอาชีพ 
และการจดัหางาน 

งานครูท่ีปรึกษา 

งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 

งานสวสัดิการนกัเรียน
นกัศึกษา 

 
งานฟาร์ม 
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1.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1 จำนวนบุคลากร   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2563  

                                  แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ฝ่าย/แผนก 
จำนวนคน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

คณะผู้บริหาร 2 - 2 - 2 - - - - 2 2 
ข้าราชการคร ู 13 15 28 - 7 14 7 - - 3 5 

ข้าราชการพลเรือน 0 2 2 - - - - - - - 2 

พนักงานราชการ 3 3 6 - - - - - - 1 5 

ลูกจ้างประจำ 6 1 7 - - - - - - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 12 13 25 - - - - - - - 2 

ครูผู้ทรงคณุค่า 1 0 1 - - 1 - - - - 1 

รวมท้ังสิ้น 37 34 71 - 6 15 7 - - 6 17 
                 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 
2563                แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 
1 
2 

นายสินธุ์  มังคลาด 
นายวุธินันท์  รีเงิน 

รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 

ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา 
ปริญญาโท (ค.ม.) การบริหารการศึกษา 

ค.ศ. 3 
ค.ศ 2 

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563    แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6. 
 
7 

น.ส. วราภรณ์   ทับทิมทอง 
นางจันทร์เพ็ญ   ธรรมสังวาลย์ 
นางสาวเรณุกา   หนูวัฒนา 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงสายน้ำผึ้ง  ศรีต่างวงษ์ 
นางสาวอารียา  เลนตะขบ 
นางสาวเข็มณัฏฐ์  อ่อนละมัย 
 
นายสุเมธ  พรมมา 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

พนักงาน
ราชการ (ครู) 
ครูพิเศษสอน 

ปริญญาตรี (ค.บ.) ประวัติศาสตร์ 
ปริญญาตรี (กษ.บ.) ภาษาไทย 
ปริญญาโท ( ศษ.ม. ) ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปริญญาตรี ( วท.บ. ) เคมี 
ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
ปริญญาตรี (ค.บ.) พละศึกษา 

ค.ศ. 1 
ค.ศ. 2 
ค.ศ. 2 

 
ค.ศ.1 
ค.ศ.1 
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563                     แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 

นางวาสนา  กองผัด 
นางสาคร  สุทนต์ 
นางอารีรัตน์ เอ่ียมอำนวย 
นายอกนิษฐ์  สุทนต์ 
นายประดิษฐ์  กองผัด 
นางสาวปราณี  สนธิ 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

ปริญญาโท (วท.ม.) ส่งเสริมการเกษตร 
ปริญญาตรี (วท.บ.) พืชไร่ 
ปริญญาโท (วท.ม.) พืชไร่  
ปริญญาตรี (ทษ.บ.) พืชสวนประดับ 
ปริญญาตรี (ทษ.บ.) ไม้ผล 
ปริญญาตรี (กษ.บ.) ปฐพี 

ค.ศ. 2 
ค.ศ. 3 
ค.ศ. 2 
ค.ศ.3 
ค.ศ.2 
ค.ศ.2 

 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563                    แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

นายสมพงค์  คำอุ่น 
นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
นายกมล จตุรภัทรไพศาล 
 
นางสาวยุพา  ชื่นเนียม 
 
นางพิมพ์นภา   ภูฆัง 
 
นางสาวกมลชนก ฟองตระกลู 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

 
ข้าราชการครู 

 
ข้าราชการครู 

 
ครูพิเศษสอน 

ปริญญาตรี (คอ.บ.) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ปริญญาตรี (ทษ.บ.) สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 
ปริญญาตรี (ทษ.บ.) เทคโนโลยีการเกษตร 
(โคนม-โคเนื้อ)  
 ปริญญาตรี (วท.ม.) เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร 
ปริญญาตรี (คอ.บ.) เทคโนโลยีการเกษตร-
การผลิตสัตว์ 
ปริญญาตรี (วท.บ.) สัตวศาสตร์ 
(โคนม- โคเนื้อ) 

ค.ศ. 3 
ค.ศ. 3 
ค.ศ. 2 

 
ค.ศ.3 

 
ค.ศ.1 

 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563                    แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

นายสุวิชา  โสรัส 
นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ 
นายสงวนศักดิ์  มณีล้ำ 
 
นายวงศกร  วงษ์ปาน 
 
นายสุพจน์  ตุ้มมล 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

 
พนักงาน

ราชการครู 
ครูทรงคุณค่า 

ปริญญาตรี (วท.บ.) เกษตรกลวิธาน 
ปริญญาตรี (อส.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า 
ปริญญาตรี (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(การผลิต)  
ปริญญาโท(ค.อ.ม.) วิศวกรรมโยธา  
  
ปริญญาตรี (วท.บ.)  การศึกษา 

ค.ศ. 1 
ค.ศ. 1 
ค.ศ. 2 

 
 
 

ค.ศ.2 
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563                    แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 
1 
2 
3 

นางไมตรี มณลี้ำ 
นายภัทระ  เรืองอินทร์ 
นายวิจักร  เสาวนิช 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

ปริญญาตรี (วท.บ.) วาริชศาสตร์ 
ปริญญาตรี (วท.บ.) ชีววิทยาประมง 
ปริญญาตรี (ทษ.บ.) สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

ค.ศ. 2 
ค.ศ. 2 
ค.ศ. 2 

 
 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ปีการศึกษา 2563           แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
2 

นางปณิตา  เปี่ยมจุฑา 
นางสาวศยามล มังคลาด 

 ข้าราชการครู 
 ครูพิเศษสอน 

ปริญญาตรี (กษ.บ.) อาหารโภชนาการ 
ปริญญาตรี (คศ.บ.) อาหารและโภชนาการ 

ค.ศ. 2 
 

 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาสัตวรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563                     แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
2 
3 
4 

 

นายพิเชษฐ์  ประจงทัศน์ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงระพีพร แพงไพร ี
นายสุวิทย์  จันละคร 
นางสาวชนินันท์  สุทธิผล 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

พนักงาน
ราชการ (ครู) 

ปริญญาตรี (สพ.บ) สัตวแพทย์ศาสตร์ 
ปริญญาตรี (วท.ม.) สัตวศาสตร์ (สรีระวิทยา)   
ปริญญาตรี (สพ.บ) สัตวแพทย์ศาสตร์ 
ปริญญาตรี (สพ.บ) สัตวแพทย์ศาสตร์ 

ค.ศ. 3 
ค.ศ. 2 
ค.ศ. 3 

 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนบุคลากรครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ปีการศึกษา 2563           แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
2 

 

นางพรทิพย์  มังคลาด 
นางสาวเยาวเรศ  คุ้มทรัพย์ 

ข้าราชการครู 
ข้าราชการครู 

ปริญญาตรี  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
ปริญญาโท (วท.ม) การศึกษาศาสตร์
(คอมพิวเตอร์) 

ค.ศ. 2 
ค.ศ. 1 
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ตารางที่ 11 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
ปีการศึกษา 2563                    แหล่งข้อมูล  :  งานบุคลากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 

1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

นางจินดา  เทพรักษ์ 
 
นางจุไรรักษ์  ศิริสงวน 
น.ส.ณัฏฐนันท์  ต่ายจันทร ์
นายศุภรัศมิ์  ขุนทอง 
นายธนพล  อ่อนพุก 
 
นางลั่นทม  ทองอินทร์ 
นายชำนาญ  ปลีฟัก 
นายสากล  ผึ้งแตง 
น.ส.สำราญ  จีนหลี 
นางประไพ  เสมคำ 
นายรุ่งอรุณ  มงคลเดช 
น.ส.สมบูรณ์  รอดผล 
นายมณเฑียร  โพธิ 
นางจันทร์แรม ดำรงกิจถาวร 
นางกัญญพัชร  เกี้ยวสันเทียะ 
น.ส.จิตราพร  มงคลเดช 
น.ส.นริศรา  จันทร์ปราง 
นายวัชระ ศิริสงวน 
นางมาลี  ปานท้าว 
น.ส.ขรินทร์ทิพย์  เข็มทอง 
นางวรรณา  สุกใส 
นายสุทนณ์  โพธิ 
นายสาเย็น  จีนยิ้ว 
นายชูชาติ   สุขเจริญ 
นางจำเรียง  พาลา 
นายเดโช  ศิขรินพร 
นายจักรพงษ์  ดามะกุล 
 

นายสมชาย  ขำเจริญ 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานราชการ 
 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
 

ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป 
  
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบัญชี 
ปริญญาตรี (บช.บ.) การบัญชี 
ปริญญาตรี (รป.บ.) รัฐประสานศาสตร์ 
ปริญญาตรี (ค.อ.บ) วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ป.6 
ป.4 
ป.4 
ป.6 
ป.4 
ป.4 
ป.4 
ม.3 
ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปวส. 
ม.6 
ป.4 
ปวส. 
ม.3 
ป.6 
ป.4 
ป4 
ม.3 
ม.6 
ม.3 
ป.4 

ชำนาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน 
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1.3.3   ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ             
ในตารางที่ 1 ดังนี้   
 ตารางท่ี 12 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น สาขาวิชา 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ปวช.1 เกษตรศาสตร์ 89 31 120 

ปวช.2 เกษตรศาสตร์ 26 35 61 
ปวช.3 เกษตรศาสตร์ 75 57 132 

รวม  190 123 313 
 

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   มีจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและเพศ           
ในตารางที่ 2 ดังนี้   
 ตารางท่ี 13 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2563 
 

ระดับชั้น สาขางาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ปวส.1 พืชศาสตร์ 11 3 14 
สัตวศาสตร์ 36 17 53 
สัตวรักษ์ 13 14 27 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 1 3 

ปวส.2 พืชศาสตร์ 3 0 3 
สัตวศาสตร์  22 9 31 
สัตวรักษ์ 8 14 22 
ช่างกลเกษตร 3 1 4 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 0 3 

รวม 102 58 160 
 

 แหล่งข้อมูล : งานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ตารางท่ี 14 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น สาขางาน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ทล.บ ปีที่1 เทคโนโลยีสัตวรักษ์ 6 6 12 
ทล.บ ปีที่2 เทคโนโลยีสัตวรักษ์ 2 7 9 
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 8 13 21 

รวมจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 300 194 494 
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1.3.4  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน และอาคารประกอบดังนี้   
 
 

 อาคารเรียน 1 
 อาคารเรียน 2 
 อาคารปฏิบัตกิารเก็บเกีย่ววัสดุฝึกคณะ

พืชศาสตร์ 
 เรือนเพาะชำ 
 อาคารเรียนห้องปฏบิัติการคณะสัตว

ศาสตร์ 
 โรงอาหารและหอประชุม 2 หลัง 
 ห้องน้ำ - ห้องส้วม 13 หลัง 
 ห้องสมุด 
 อาคารพยาบาลและสหกรณ์ 
 หอพักนกัเรียน 3 หลัง 
 โรงสูบน้ำแรงต่ำ 2 หลัง 
 โรงสูบน้ำแรงสูง 
 โรงเครื่องไฟฟ้า 
 หอพักส่งน้ำ 
 คอกเล้ียงสุกร 2 หลัง 
 คอกเล้ียงไก่รุ่น 
 คอกเล้ียงไก่ไข่ 2 หลัง 
 โรงฟักไข่และเลี้ยงลูกไก่ 2 หลัง 
 คอกเล้ียงเป็ด 
 โรงผสมอาหารและเก็บอาหารสัตว ์
 คอกวัวเนื้อ 3 หลัง 
 เรือนเพาะชำและเกบ็พันธุ์ไม ้
 โรงพักงานช่าง 
 โรงเก็บเครื่องทุ่นแรง 
 บ้านพักอาจารย์ 47 หลัง 
 บ้านพักคนงาน 14 หลัง 
 ตึกอำนวยการ 
 อาคารฝึกอบรมระยะสั้น 
 เรือนเพาะชำของอาคารระยะสั้น 
 พัสดุกลาง 
 เรือนเพาะชำคณะพืช 
 คอกสุกร 2 หลัง 
 ถังเพาะตะกอน,กรองน้ำ 

 ถังเก็บน้ำใส 
 อาคารเรียนปฏิบัตกิารคณะพืชศาสตร์ 
 โรงเก็บปุ๋ยและยาคณะพืชศาสตร์ 
 ฉางเก็บเมล็ดพันธุ์พืช 
 ลานตากเมล็ดพันธุพ์ืช 
 ร้านขายอาหาร 
 ถังพักน้ำ 
 เรือนเพาะชำไม้ผล 2 หลัง 
 เรือนเพาะชำไม้ดอกและไม้ประดับ 3 

หลัง 
 โรงเพาะเลี้ยงเช้ือเห็ด 
 คอกไก่กระทง 2 หลัง 
 โรงฝึกงานช่างเกษตร 
 อาคารหอประชุม (ครู) 
 คอกโคนมและโรงรีดนม 
 คอกคลอดและเลี้ยงลูกโค 
 คอกคัดโค 
 โรงเก็บเครื่องช่างเกษตร 
 โรงเรือนเลี้ยงโคสาว 
 อาคารเก็บเครื่องมือฟาร์ม 
 อาคารเรียนช่างเกษตร 
 บ้านพักครูชาย 2 หลัง 
 อาคารเรียนสัตวบาล 
 โรงเรือนอนุบาลปลา 
 อาคารแปรรูปและจำหนา่ยผลิตผล 
 อาคารธุรกจิ 
 บ้านพัก 3-4 
 บ้านพัก อกท. 8 หลัง 
 โรงเก็บรถยนต์วิทยาลัยฯ 
 โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง 
 โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์เรือนเพาะชำ 
 คอกเล้ียงไก่พันธุ ์
 โรงงานผลิตภัณฑ์นม 
 โรงเก็บฟาง 

 อาคารปฏิบัตกิารไม้ผล 
 อาคารปฏิบัตกิารสุขาภิบาล 
 โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์คอกโคสาว 
 คอกเล้ียงลูกโคนม 
 ศาลาพุทธมณีรัตน ์
 โรงเพาะเห็ด 3 หลัง 
 โรงสูบน้ำ 
 อาคารฝึกอบรม อกท. 8 หลัง 
 อาคารนันทนาการของ นศ.อกท. 
 อ่างเก็บน้ำ คสล. 2 อ่าง 
 โรงฆ่าสัตว ์
 คอกพักสัตว ์
 เตาอบผลิตภัณฑ์แปรรูป 
 อาคารปฏิบัตกิารสวนผกั 
 หอพักนกัศึกษาหญิง 
 หอพัก นศ.โครงการปฏิรูปฯ 32 หลัง 
 โรงอาหารโครงการ ปฏิรูปฯ 
 โรงกรองและผลิตน้ำดื่ม 
 คอกเล้ียงไก่กระทงบนบ่อเลี้ยงปลา 
 อาคารฝ่ายปกครองและเวรยาม 
 อาคารศูนย์วิทยบริการ 
 อาคารประทับพกั (อาคาร อกท.34) 
 อาคารทรงรับฟังการสัมมนาวิชาการของ

นักศึกษา (ปรับปรุงอาคารเรียนสัตว์
ศาสตร์) 

 สนามฟุตซอลต์ 
 อาคารระบบประปาผิวดินขนาดกลาง 
 ห้องน้ำสำหรับนกัเรียนนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป 2 หลัง 
 อาคารโดม 1 หลัง 
 โรงอาหารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
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    1.4 1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
สภาพการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปี 2562  (ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา)   
สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2562  
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561    

เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคคลากร 
4. ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 
5. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
6. วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
7. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา  2562 เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และหน่วยงานต้นสังกัด 
8. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี  2562 ต่อผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าฯ สถานประกอบการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

มาตรฐาน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
1.1  ด้านความรู้  100 ดีเยี่ยม 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  44 กำลังพัฒนา 
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  93.68 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 ยอดเยี่ยม 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100  ยอดเยี่ยม  

2.3  ด้านการบริหารจัดการ 100 ยอดเยี่ยม 
2.4 ด้านการนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 80 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่นของสถานศึกษา  
1. นโยบายของรัฐบาลด้านสนับสนุนโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรอ. และ กยศ. 

ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
2. องค์การวิชาชีพได้แก่ องค์การวิชาชีพเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับพระมหา

กรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับ
เป็นองค์อุปถัมภ์ 

3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความสำคัญต่อองค์กรวิชาชีพตั้งแต่ระดับ
หน่วยระดับภาคและระดับชาติ และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ อกท.ได้ 

4. ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจ และมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 
5. ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสสร้างอาชีพอิสระได้ด้วยตนเอง 
6. มีสถานประกอบการทั้งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาจึง

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาครู และบุคลากรอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนโครงการในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

จุดทีส่ถานศึกษาต้องพัฒนา 
1. ครูมีภาระงานมากซึ่งเป็นภาระงานตามโครงสร้างสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงานการเรียนการ

สอนทำให้ไม่สามรถเตรียมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้เต็มที่ 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ ไม่เพียงพอในการในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา  
3. สิ่ งก่อสร้างอาคารสถานที่  อาคารปฏิบัติการครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฯลฯ และระบบ

สาธารณูปโภค ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเสื่อมโทรม 
4. ระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา มีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ และในอนาคตสถานศึกษา

จะขาดแคลนอัตรากำลังในบางสาขาวิชา 
6. การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาผ่านสื่อต่างๆยังไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. การโยกย้ายของครูและบุคลากรทางการศึกษาทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
1.จัดการผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  

         
  จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 34 วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 
17 กําหนดให คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดพิจารณามาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู   
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ดานความรู  
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎีและหรือ ขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่21ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเปนไป

ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี

ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา              
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด หรือหนวย
งานที่กํากับดูแลสถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคลองกับความตองการของผู เรียนชุมชน            

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม  หรือกลุม         
วิชาเพ่ิมเติม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ       
รวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
                 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดไดรับการพัฒนาอย
างเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม และความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียน และวัยทํางาน 
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน               

หองปฏิบัติการโรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑและ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่        

หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน       
สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

สถานศึกษารวมมือกับบุคคลชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูมีการ         
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทาง การศึกษากระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียน และคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย  
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย โดย   

ผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช้        
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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ส่วนส่วนที่ ที่ 33  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission) 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ โดยให้
บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมคิดและกำหนดวิสัยทัศน์(Vision) ภายใต้กรอบแนวคิดในการตอบสนองความ
ต้องการ 3 ด้าน คือ ความต้องการด้านนโยบาย ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจั ดการศึกษา 
และความต้องการในการตอบสนองต่อภารกิจแห่งรัฐที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของวิทยาลัยฯ ต่อการตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยใช้ SWOT Analysis และสามารถกำหนด
วิสัยทัศน์ ได้ดังนี้ 
 

 อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
  “สุภาพ มีวินัย หัวใจบริการ  ชำนาญทักษะเกษตร” 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “เกษตรปลอดภัย” 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรที่มีมาตรฐาน ร่วมกับภาคี
เครือข่ายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัย” 
 

 จากวิสัยทัศน์ข้างต้น ได้นำมากำหนดเป็นพันธกิจ (Mission) โดยใช้หลักการของแผนผังทาง
ความคิด (Mind Map) เพ่ือค้นหาปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ (Critical Success Factors: CSF) และ
สามารถกำหนดพันธกิจ ได้ดังนี้ 
 

  พันธกิจ  (Mission) 
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มมีาตรฐาน 

 

             พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรให้มีความรู้ในเชิง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน   
 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง และทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้งานทำในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
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กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา  
หารายได้ระหว่างเรียน และบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน ดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่
สอดคล้องกับวิชาชีพของตน รวมถึงฝึกฝนทักษะด้าน อกท.ระดับหน่วย ภาค และระดับชาติเพ่ือส่งเสริม
ทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  โดยการส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ     
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้โครงงานเป็นฐาน การวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง นิเทศการสอน การนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการรวมทั้งการ
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ มีการเตรียมสอบ V-NET และประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อจบหลักสูตร 
และส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับฝีมือและระดับเทคนิคเพ่ือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตาม
สมรรถนะอาชีพ  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน
ท้องถิ่น 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทำ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอ่ื น ๆรวมถึงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เช้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาค และชาติ 
   4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ 
หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 แห่ง และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีการสร้างเครื่องมือประเมินความ
พึงพอใจ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพ่ือเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การ
ปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมดนตรี กีฬา เชิดชูคนดีศรีเขาเขียว และจิต
อาสาพัฒนาวิทยาลัย และคุณธรรมพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
   5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี   สถานศึกษามีการพัฒนา   
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการที่สามารถจัด
การศึกษา  พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา  อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรจะมีการประเมิน
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มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาต่างประเทศโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp  พัฒนาห้องเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหา
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  มีการส่งเสริม
การเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
  8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน   โดยการจัดระบบดูแลนักเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการ
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  มีโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน  ติดตาม
ดูแลผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามดูแลผู้เรียน  มีโครงการสวัสดิการ
หอพัก  น้ำดื่มไว้รองรับ 
   9. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวเกษตร สถานศึกษาดำเนินการเพ่ิมจำนวนผู้เรียนโดยมี
โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ โครงการเปิดบ้าน  และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพในโรงเรียน
มัธยม เพ่ือให้ผู้ที่จะมาเรียนได้เห็นทักษะอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  โดยสถานศึกษามีโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯให้มีเพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีระบบข้อมูล
สารสนเทศ และมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐานอย่าง
น้อย 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรง ข้อมูล
บุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูล
อาคารสถานที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็น
ปัจจุบัน  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีโครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
และโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 

3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษามีโครงการให้
ครูผู้สอนผลิตและใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน   

4.  จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และจัดทำการทำธุรกิจออนไลน์ 
 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  
 
 



 16 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ   
 กลยุทธ์ 
  1. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยสถานศึกษามีโครงการสร้างความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
  2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการสัมมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  
อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 
 

 พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ         
โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอน สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่นงานฟาร์มพืช  งานฟาร์ม
สัตว์  งานฟาร์มประมง  และงานฟาร์มโรงงานแปรรูป 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค  
โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอน สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพพืช
ศาสตร์ สัตวศาสตร์  ประมง แปรรูปผลิตภัณฑ์  ช่างกลเกษตร  และสัตวรักษ์ให้ได้มาตรฐาน 
  3. พัฒ นางานฟาร์มพื้ นฐาน เกษตรปลอดภั ย เพื่ อฝึ กทั กษะการเรียนการสอน               
โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูป ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียน
การสอน การปฏิบัติฝึกทักษะ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นงานฟาร์มพืช  
งานฟาร์มสัตว์  งานฟาร์มประมง  และงานฟาร์มโรงงานแปรรูป 
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 ส่วนที่ 4 
กลไกการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ

(Strategy Deployment) 
 

 การนำยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการไป
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น  เป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง
ขั้นตอนหนึ่งที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ กลไกในการนำยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติที่สำคัญก็คือ การเชื่อมโยง และบูรณาการสรรพกำลังของทุกภาคส่วน ให้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้กลยุทธ์ตามพันธกิจ นั่นคือ  การกำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหรือเจ้าภาพรับผิดชอบ กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  อันได้แก่ เจ้าภาพกลยุทธ์ และ
เจ้าภาพหลักนั่นเอง 
 เจ้าภาพหลัก หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับ “งาน” เช่น หัวหน้างานประชาสัมพันธ์หัวหน้า
งานแนะแนวการศึกษาฯ เป็นต้น ส่วนเจ้าภาพกลยุทธ์ หมายถึง หัวหน้างานระดับ “ฝ่าย” ในที่นี้ หมายถึง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายที่กำกับ ดูแลงานนั้นๆ  กลไกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานตามกิจกรรมและโครงการอย่างทั่วถึง และเหมาะสม  และเพ่ือให้สามารถพิสูจน์
ทราบผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้อง มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance 
Indicator : KPI) และเป้าหมาย (Target) ของทุกกิจกรรมและโครงการ  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงาน ดังแสดง ในตารางโครงการและหน่วยงานรับผิดชอบ ต่อไปนี้
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แบบฟอร์ม การนำเสนอวิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 
วิสัยทัศน์ปี 2560 - 2563 วิสัยทัศน์ปี 2564 - 2567 

 
“เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ” 

 

 
“เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรที่มีมาตรฐาน ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัย” 

 
 

ผู้จัดทำ              ผู้อนุมัติ 
 
 
       (นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ)                       (นายวุธินันท์  รีเงิน ) 
ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                            รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี                                                                                                                      
                                                                                                                                       รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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แบบฟอร์ม การนำเสนอพันธกิจ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

 

วิสัยทัศน์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ พันธกิจ ปี 2564 - 2567 
 “เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
วิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐานร่วมกับภาคี
เครือข่ายและเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ” 

1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ   
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์   
5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค  เทคโนโลยี 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
9. เพ่ิมจำนวนผู้เรียน 
10.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ   
11. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
12. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน   
13. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการจัดทำช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภั ยโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ 
14.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
15. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
16. สร้างและพัฒนางานฟาร์ม และโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ   
17. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐานในภูมิภาค   
18. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐาน เกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 พันธกิจที่ 1 ผลิตและ
พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา
เกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
การจัดการอาชีวศึกษา
เกษตร 
พันธกิจที่ 3  พัฒนา
แหล่งเรียนรู้เกษตร
ปลอดภัยให้เป็น
ต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2567) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำกาผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้มีมาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัย
ภูมภาค 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้กษตรปลอดภัยให้เป็น
ต้นแบบที่มมีาตรฐาน 

1. สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับ
ฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรูเ้กษตรปลอดภัยต้นแบบให้ได้

มาตรฐาน 

1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม 
อาชีพในท้องถิ่น 
4. ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาใน
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 
6. ส่ ง เส ริม และพั ฒ น าก าร เรี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
9. เพิ่มจำนวนผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. ส่ ง เส ริ ม ก า ร ใ ช้ ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
อิเลคทรอนิคส์ในการจัดการเรียนการ
สอน 
4.จัดทำช่องทางการจัดจำหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ 
เอ ก ช น  แ ล ะ สถ าน ป ระ ก อ บ ก า ร
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้ างและพัฒ นางานฟาร์มและ
โรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัย
ต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
เกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มาตรฐาน 
3. พัฒนางานฟาร์มพื้ นฐาน เกษตร
ปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
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1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ผลการประกวดแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ ได้ระดับค่าคะแนน
4 4 4 4 1. โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ

หน่วย ภาค ชาติ
ฝ. พัฒนาฯ งาน อกท.  P  P  P  P

จ านวนแผนธุรกิจ 2 2 3 3 2. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา ฝ. แผนงานฯ งานการค้าฯ  P  P  P  P

จ านวนโครงการที่เข้าร่วม 5 5 5 5 3. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา ฝ. พัฒนาฯ งานกิจกรรม  P  P  P  P

จ านวนโครงการที่เข้าร่วม 10 10 10 10 4. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนโครงการที่เข้าร่วม 5 5 5 5 5. โครงการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ

จ านวนหลักสูตรแต่ละปี 2 2 2 2 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ฝ. วิชาการ งานหลักสูตรฯ  P  P  P  P

ร้อยละ ของจ านวนแผนการสอน
ในแต่ละปีการศึกษา

80 85 90 100 2. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้
โครงงานเป็นฐาน(PjBL)

ฝ. วิชาการ งานหลักสูตรฯ  P  P  P  P

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 80 80 80 80 3. โครงการวดัผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ฝ. วิชาการ งานวัดผลฯ  P  P  P  P

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศน์ 100 100 100 100 4. โครงการพัฒนานิเทศการเรียนการสอน ฝ. วิชาการ งานหลักสูตรฯ  P  P  P  P

จ านวนหลักสูตร 2 2 2 2 5. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี ฝ. วิชาการ งานหลักสูตรฯ  P  P  P  P

จ านวนหลักสูตร 1 1 1 1 6. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับฝีมือ เทคนิค ป.ตรี ฝ. วิชาการ งานหลักสูตรฯ  P  P  P  P

ร้อยละ ของจ านวนนักศึกษา 90 90 90 90 7. โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

ร้อยละ ของผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

100 100 100 100 8.. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ฝ. วิชาการ งานวัดผลฯ  P  P  P  P

ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีคะแนน

เฉล่ียจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ฝ. วิชาการ9. โครงการเตรียมสอบมาตรฐาน V- NET80

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จ าแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

เป้าหมาย (Target) หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ

PPPPงานวัดผลฯ50 60 70
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3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม 
อาชีพในท้องถิ่น

จ านวนชิ้นงาน ที่เข้าประกวด
ระดับภาค ชาติ ต่อปีการศึกษา

5 5 5 5 1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์
ของครูและนักศึกษา

ฝ. แผนงานฯ งานวิจัยฯ  P  P  P  P

ร้อยละ ของจ านวนชิ้นงานที่
ประกวด ไปใช้ประโยชน์

5 5 5 5 2. โครงการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและ
นักศึกษา และน าไปใช้ประโยชน์

ฝ. แผนงานฯ งานวิจัยฯ  P  P  P  P

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

100 100 100 100 1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษา ฝ. พัฒนาฯ งานกิจกรรม  P  P  P  P

จ านวนโครงการต่อปีการศึกษา 5 5 5 5 2. โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝ. พัฒนาฯ งานกิจกรรม  P  P  P  P

จ านวนโครงการต่อปีการศึกษา 5 5 5 5 3. โครงการส่งเสริมดนตรี กีฬา นันทนาการ  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

ฝ. พัฒนาฯ งานกิจกรรม  P  P  P  P

ร้อยละ ของนักเรียนที่ผ่านการ
ประเมิน

90 90 90 90 4. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ฝ. พัฒนา งานกิจกรรม  P  P  P  P

5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาใน
ระดับฝีมือ เทคนิค เทคโนโลยี

จ านวนสถานประกอบการ ที่
สามารถจัดการศึกษา

20 20 30 30 1. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ. วิชาการ งานหลักสูตร
ฯ และทวิภาคี

 P  P  P  P

ร้อยละของผู้ที่สอบผ่าน 2. โครงการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ. วิชาการ งานวัดผลฯ  P  P  P  P

งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจ เฉล่ีย 3.51 - 5.00

80 80 80 80 3. โครงการอาคารสถานที่เพื่อจัดการศึกษา ฝ. บริหารฯ งานอาคาร
สถานที่และ

พัสดุ

 P  P  P  P

6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

จ านวนโครงการต่อปี 5 5 5 5 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละของผู้เข้าอบรม 95 95 95 95 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านวิชาการและวิชาชีพ ฝ. บริหารฯ งานบุคลากร  P  P  P  P

ร้อยละของผู้เข้าอบรม 95 95 95 95 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ฝ. บริหารฯ งานบุคลากร  P  P  P  P

ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ 3 5 7 9 3. โครงการส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะของครูและบุคลากร ฝ. บริหารฯ งานบุคลากร  P  P  P  P

ร้อยละของผู้ได้รับเชิดชูเกียรติ 5 5 5 5 4. โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ. บริหารฯ งานบุคลากร  P  P  P  P

ร้อยละของครูที่เข้าฝึก 5 5 5 5 5.โครงการฝึกอบรมประสบการณ์ครูผู้สอนในสถานประกอบการ ฝ. บริหารฯ งานบุคลากร  P  P  P  P

8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียน 100 100 100 100 1.โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ฝ. พัฒนาฯ งานปกครอง  P  P  P  P

ร้อยละของผู้เรียน 95 95 95 95 2. โครงการติดตามดูแลผู้เรียน ฝ. พัฒนาฯ ครูที่ปรึกษา/
ครูผู้สอน

 P  P  P  P

ร้อยละของครูที่เข้าร่วมอบรม 95 95 95 95 3. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา ฝ. พัฒนาฯ ครูที่ปรึกษา  P  P  P  P

ร้อยละของความพึงพอใจระดับ 
3.51-5.00

80 85 90 95 4. โครงการพัฒนาสวัสดิการและหอพัก ฝ. พัฒนาฯ งานหอพัก  P  P  P  P

ร้อยละของความพึงพอใจระดับ 
3.51-5.00

80 85 90 95 5. โครงการสวัสดิการน้ าด่ืม ฝ.บริหารฯ อาคารสถานที่  P  P  P  P

9. เพิ่มจ านวนผู้เรียน ร้อยละของความพึงพอใจระดับ 
3.51-5.01

80 85 90 95 1.โครงการแนะแนว ฝ.บริหารฯ งานแนะแนว
และ

ประชาสัมพันธ์

 P  P  P  P

กลยุทธ์ (Strategy)
ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)
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1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

80 80 85 85 1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ฝ. แผนงานฯ งานศูนย์ข้อมูล  P  P  P  P

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม 80 85 90 95 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา ฝ. แผนงานฯ งานศูนย์ข้อมูล  P  P  P  P

3. ส่งเสริมการผลิตส่ืออิเลคทรอนิคส์ใน
การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ใช้ส่ือ 50 55 60 65 1.โครงการผลิตและใช้ส่ืออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน ฝ.วิชาการ งานส่ือการ
เรียนการสอน

 P  P  P  P

4. จัดท าช่องทาง การจ าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัยออนไลน์

ร้อยละ 65 75 85 90 1. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว โดยการจัดท าเวพแพจ ฝ. แผนงานฯ ศูนย์บ่มเพาะ  P  P  P  P

กลยุทธ์ (Strategy)
ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จ าแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
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1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ

จ านวนเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ 10 10 15 15 1.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการภายในประเทศ  ประกอบด้วย กิจกรรมสานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ  กิจกรรมคลังสมองและภูมิปัญญาวิชาชีพ

ฝ. แผนงานฯ งานความ
ร่วมมือ

 P  P  P  P

จ านวนเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ 2 2 2 2  2.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการต่างประเทศ

ฝ. แผนงานฯ งานความ
ร่วมมือ

 P  P  P  P

2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการ ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ร้อยละของสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ

60 60 65 65 1.โครงการสัมมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ฝ. วิชาการ งานทวิภาคี  P  P  P  P

ร้อยละของผู้เข้าอบรม 70 70 70 70 2.โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ฝ. วิชาการ งานทวิภาคี  P  P  P  P

ร้อยละของความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ

90 90 90 90 3.โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา

ฝ. พัฒนาฯ งานแนะแนว  P  P  P  P
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้กษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรูใ้ห้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน

งบประมาณ (บาท)
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จ าแนกตามพันธกิจ

กลยุทธ์ (Strategy)
ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย (Target) โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ  

กิจกรรม/โครงการ และผู้รับผิดชอบ จ าแนกตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร



จ านวนฟาร์มที่ได้รับการพัฒนา 1 1 1 1 1.โครงการพัฒนางานฟาร์มพืชศาสตร์ต้นแบบเกษตรปลอดภัย ฝ. แผนงานฯ งานฟาร์ม  P  P  P  P

จ านวนฟาร์มที่ได้รับการพัฒนา 1 1 1 1 2.โครงการพัฒนางานฟาร์มสัตวศาสตร์ต้นแบบเกษตรปลอดภัย ฝ. แผนงานฯ งานฟาร์ม  P  P  P  P

จ านวนฟาร์มที่ได้รับการพัฒนา 1 1 1 1 3.โครงการพัฒนางานฟาร์มประมงต้นแบบเกษตรปลอดภัย ฝ. แผนงานฯ งานฟาร์ม  P  P  P  P

จ านวนฟาร์มที่ได้รับการพัฒนา 1 1 1 1 4.โครงการพัฒนางานฟาร์มโรงงานแปรรูปต้นแบบ( มกช ) ฝ. แผนงานฯ งานฟาร์ม  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 1.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 2.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์ที่มีมาตรฐาน ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 3.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพประมงที่มีมาตรฐาน ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 4.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐาน

ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 5.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพช่างกลเกษตรที่มี
มาตรฐาน

ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 6.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพทางด้านสัตวรักษ์ที่มี
มาตรฐาน

ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

1 1 1 1 7.โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาสามัญพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ฝ. วิชาการ แผนกวิชา  P  P  P  P

3. พัฒนางานฟาร์มพื้นฐานเกษตร
ปลอดภัย เพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน

ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจ เฉล่ีย 3.51 - 5.00

80 80 80 80 1. โครงการสนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานงานฟาร์ม ฝ. แผนงานฯ งานฟาร์ม  P  P  P  P

1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและ
โรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัย
ต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค

2. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ต้นแบบเกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐานใน
ภูมิภาค



 

 

 

ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโยบาย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
1. ผลิตและ
พัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษา
เกษตรให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

1. สร้างกำลังคนด้าน
วิชาชีพเกษตรระดับ
ฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีให้มี
คุณภาพและมี
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
  

1. ส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพสู่ความเป็น
เลิศ 

1. โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ภาค ชาติ  
2. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา  
3. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา 
4. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. โครงการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้น
มาตรฐานสมรรถนะ
อาชีพ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
2. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) 

3. โครงการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
4. โครงการพัฒนานิเทศการเรียนการสอน 

5. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับฝีมือ เทคนิค ป.ตรี 

7. โครงการพัฒนานิเทศการเรียนการสอน 

8. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

9. โครงการเตรียมสอบมาตรฐาน V- NET 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโยบาย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
  

 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่
สอดคล้องกับภูมิสังคม 
อาชีพในท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษา 
2. โครงการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษา และนำไปใช้
ประโยชน์ 

4. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน 
2. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. โครงการส่งเสริมดนตรี กีฬา นันทนาการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
4. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

5. ยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับฝีมือ 
เทคนิค เทคโนโลยี 

1. โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. โครงการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 
3. โครงการอาคารสถานที่เพ่ือจัดการศึกษา 

6. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 



ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโยบาย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

  

7. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. โครงการส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
4. โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการฝึกอบรมประสบการณ์ครูผู้สอนในสถานประกอบการ 

8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 1. โครงการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

2. โครงการติดตามดูแลผู้เรียน 

3. โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 

4. โครงการพัฒนาสวัสดิการและหอพัก 

5. โครงการสวัสดิการน้ำดื่ม 
9. เพ่ิมจำนวนผู้เรียน 1. โครงการแนะแนว 

 

 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนโยบาย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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1. ผลิตและพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษา
เกษตรให้มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการอาชีวเกษตร 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 
 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา 

 

 
3. ส่งเสริมการผลิตสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ในการจัดการเรียน
การสอน 

1. โครงการผลิตและใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 

4. จัดทำช่องทางการจำหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

1. โครงการศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวะโดยการจัดทำเว็บเพจ 

2. พัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาชีวศึกษา
เกษตร 

3. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการจัดการ
อาชีวศึกษาเกษตรใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐเอกชน และสถาน
ประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
ภายในประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ กิจกรรมคลัง
สมองและภูมิปัญญาวิชาชีพ 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
ต่างประเทศ 
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 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ ให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

1. โครงการสัมมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
เกษตรปลอดภัยให้เป็น
ต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ให้
เป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน 

1. สร้างและพัฒนางาน 
ฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็น
เกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มี
มาตรฐานในภูมิภาค  

1. โครงการพัฒนางานฟาร์มพืชศาสตร์ต้นแบบเกษตรปลอดภัย 
2. โครงการพัฒนางานฟาร์มสัตวศาสตร์ต้นแบบเกษตรปลอดภัย 
3. โครงการพัฒนางานฟาร์มประมงต้นแบบเกษตรปลอดภัย 

4. โครงการพัฒนางานฟาร์มโรงงานแปรรูปต้นแบบ ( มอกช. ) 

2. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัยที่
มีมาตรฐานในภูมิภาค 

1. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ที่มีมาตรฐาน 
2. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์ที่มีมาตรฐาน 
3. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพประมงที่มีมาตรฐาน 
4. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน 
5. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพช่างกลเกษตรที่มีมาตรฐาน 
6. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพทางด้านสัตวรักษ์ที่มีมาตรฐาน 
7. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาสามัญพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน 

3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐาน
เกษตรปลอดภัย เพื่อฝึกทักษะ
การเรียนการสอน 

1. โครงการสนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานงานฟาร์ม 

 





ตารางวิเคราะห์  SWOT 

S (Strengths) จุดแข็ง W (weaknesses) จุดอ่อน 
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบซึ่ง
เ ป็ น ไปต ามความต้ อ งกา รของผู้ เ รี ยน ในแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. มีพื้นที่กว้างขวางและมีบรรยากาศท่ีสวยงามร่มรื่น 
3. มีการบริหารงานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น อบต. 
อบจ. สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
4. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
ภาครัฐแลละเอกชนในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตร 
5. มีองค์การวิชาชีพ คือ อกท. (ระดับหน่วย ภาค และ
ชาติ) เป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษา 
6. ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความรู้ความสามรถ
มีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะทางที่พัฒนาการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
7. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
8. มีพื้นทีส าหรับการบริหารจัดการงานฟาร์มเชิงธุรกิจ
พอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาได้ฝึกทักษะ
และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและสถานศึกษา 

1. ครูมีภาระงานมากซึ่งเป็นภาระงานตามโครงสร้าง
สถานศึกษาท่ีนอกเหนือจากงานการเรียนการสอนท าให้
ไม่สามรถเตรียมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้เต็มที่ 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใช้ในการบริการ
จัดการ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ เพียงพอในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
3. สิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ อาคารปฏิบัติการครุภัณฑ์
ทางการศึกษา ฯลฯ และระบบสาธารณูปโภค ขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเสื่อโทรม 
4. ระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่
พักในระบบหอพักในสถานศึกษา ปัจจุบันไม่สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียนและผู้ปกครองได้ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เข้าสู่วัย
เกษียณอายุราชการ และในอนาคตสถานศึกษาจะขาด
แคลนอัตราก าลังในบางสาขาวิชา 
6. การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาผ่านสื่อต่างๆยังไม่
หลากหลายและไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
O (Opportunity) โอกาส T (Threats) วิกฤต/อุปสรรค 

1. นโยบายของรัฐบาลด้านสนับสนุนโครงการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
2. องค์การวิชาชีพคือ อกท. อยู่ในพระบรมราชูปถัมป์
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
ความส าคัญต่อองค์กรวิชาชีพตั้งแต่ระดับหน่วยระดับ
ภาคและระดับชาติและสามารถบูรณาการการเรียนการ
สอนกับ อกท.ได้ 
4. ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจ และมีความต้องการ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสสร้างอาชีพอิสระได้ด้วย
ตนเอง 
6.  มี สถานประกอบการทั้ งภาคการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาจึงเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงสร้างหลักสูตรไม่สอดคล้องกับรูปแบบของ
องค์การวิชาชีพ คือ อกท. 
2. ด้านค่านิยมทัศนคติของสังคมไม่ให้ความส าคัญกับ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะด้านการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร 
3. วิกฤตด้านแรงงานเนื่องจากแระชากรวัยเรียนมี
แนวโน้มน้อยลง 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของสถานประกอบการเนื่องจากส่วนใหญ่จะ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ระดับปริญญาตรี 
5. ค่านิยมและทัศนคติในการเลือกอาชีพตามกระแส
สังคมท าให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาเกษตรน้อย 
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