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ตอนท่ี  4 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

 ปรัชญา      

  อดทน  แกรงกลา ฝาอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 

 วิสัยทัศน 

  “สรางแหลงเรียนรู  มุงสูสากล 

  พัฒนาคนอยางตอเน่ือง  ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

  พันธกิจ 

1. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการปฏิบัติ 

5. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

8. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

11. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

13. พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

เปาหมาย สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปการศึกษา 2553 ซึ่ง 

จากการระดมความคิดของคณะคร ูนักเรียนและบุคลากร คณะกรรมการบริการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย ที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนาดังน้ี 
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1. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1.นักเรียน-นักศึกษา ทุกคณะและทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (ไมตํ่ากวา 2.5) สามารถไป

ประกอบวิชาชีพและสอบเขาแขงขันศึกษาตอในระดับสูงข้ึน ไมตํ่ากวารอยละ 80.00 

 

 

 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. ผลงานนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในระดับดี 

2. นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนสะกดภาษาไทยไดถูกตอง ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารไดด ี 

3. ครูมีแผนการสอนที่แสดงใหเห็นวาเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการบูรณาการ 

4. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 

5. ผูเรียนผานการประเมินผล มาตรฐานวิชาชีพไมตํ่ากวารอยละ 80 

 

2.วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคเพ่ือให

ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางดาน คุณธรรม จริยธรรม ไมตํ่ากวารอยละ 90 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. มีแผนการสอนที่มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะอาชีพและเศษฐกิจพอเพียง  

ทุกรายวิชา 

2. มีการพัฒนาแผนการสอนไปเปนผลงานวิชาการ 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 

4. ผูเรียนมีวินัย รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

5. ผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

6. ผูเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ  

7. ผูเรียนใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

8. ผูเรียนเคารพและรับฟงคําแนะนําของ พอ แม ญาติ  

9. ผูเรียนรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น  

10. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

11. ผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 

3.การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทรัพยากรในทองถ่ิน และมีความยืดหยุนหลากหลายตอเน่ือง

เชื่อมโยง 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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1. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน หลากหลาย เช่ือมโยงกับทองถ่ิน 

2. ชุมชน ผูปกครอง ยอมรับและใหความรวมมือ สนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียนการ

สอน 

4. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต พัฒนาสุนทรียภาพของ

ผูเรียนท้ังดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา รวมท้ังพัฒนาผูเรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 1. ผูเรียนมีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข  

2. ผูเรียนสามารถทํางานเปนหมูคณะ ชวยเหลือ รวมมือ รับฟงความคิดของผูอื่น รับผิดชอบผลงานของกลุม 

3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

4. มีผูเรียนช่ืนชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร ีและกีฬา  

5. ผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

6. สถิติการใชหองสมุด สื่อและแหลงความรูอื่น 

2. ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย 

1. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวนํ้า และสาขาเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา 

3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนนักศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

4. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน  

5. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

6. จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวมดวยชวย

ประชาชน”  

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  

2. ทุกคนไดเสนอความคิดเห็นขามสายงานและตามสายงาน  

3. มีการประชุมวิชาการ  

4. ครูสอนตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวารอยละ 90  

5. สถิติคร ูจําแนกตามสาขาวิชาที่สอนไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน  

6. ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัย หาความรูขาวสารพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน  

7. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได  

8. บุคลากรไดรับการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานทางดานวิชาชีพและวิชาการ  
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9. ลูกจางช่ัวคราว มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเหมือนกันกับบุคลากรประจํา  

10. มีการบํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  

11. บุคลากรทุกฝายมีความต้ังใจและรวมมือในการทํางานเพื่อการพัฒนา  

12. มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

13. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ

เปรียบเทียบเปาหมาย  

14. มีผลงานการวิจัยการประเมินที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง ตัดสินใจงานได  

15. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี สื่อ มาใชในการเรียนการสอน  

16. ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ยอมรับความสามารถและใหความรวมมือในการจัดการเรียน

การสอน  

17. มีรายไดจากผลผลิตการเรียนการอสน 

18. ผูนําทางการศึกษามีหลังการครอบตน ครองคน ครองงาน  

19. ผูนําทางการศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเปนประชาธิปไตย 

 

 

 

 

3. ดานทรัพยากร 

เปาหมาย  

1. วิทยาลัยฯ จัดหาทรัพยากรอยางเรงดวน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

เพียงพอตอการใชงาน ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดสรร

งบประมาณทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนอยางเพียงพอ 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีงบประมาณทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบํารุงรักษา ทรัพยากรทางการศึกษา  

2. มีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน  

3. มีการพัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรภายใน  

4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ เอื้อตอการเรียนรูอยางครบถวน เพียงพอไดมาตรฐาน สะอาดเปนระเบียบพรอมใช 

5. ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร ไดรับการปรับปรุงเอื้อตอการเรียนการสอน  

6. มีสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เพียงพอเพื่อพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอน  

7. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากร 

4. ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมาย  
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1. วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมภายในใหเปนอุทยาน

การศึกษาที่เอื้อตอการบริหารงานและการเรียนรูในวิชาชีพ สถานศึกษามีความปลอดภัย สะดวก สะอาด ถูก

สุขอนามัยปลอดยาเสพติด อบายมุข ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 

สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. มีกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจน  

2. มีบริการและสวัสดิการอยางทั่วถึง  

3. จํานวน และประเภทของโครงการ/กิจกรรม  

4. สถิติการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา  

5. สภาพและบรรยากาศของสถานศึกษาในหองเรียน/นอกหองเรียน 

6. ผลสํารวจความคิดเห็นของคร ูผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา  

7. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตดี รางกายแข็งแรง สมบูรณ  

8. ชุมชนใหความรวมมือสอดสองดูแล นักเรียนนักศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  

9. สถิติผูปลอดอบายมุขสงูข้ึนกวาเดิม  

10. ผูเรียนมีความรัก สามัคคี มีนํ้าใจ ทํางานเปนกลุม กลาแสดงออก ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

11. ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง  

12. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไปราเริงแจมใส 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน 

เปาหมาย 

1. วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามงานระบบการตรวจสอบ การประสานงานการ

ประชาสัมพันธ โดยการรายงานกิจกรรมภายในใหชุมชน ผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง 

สภาพความสําเร็จทีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

1. การรายงานผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ ความสําเร็จไปยังผูปกครอง ชุมชน  

2. รายงานการดําเนินงานประจําป  

3. ผลการประเมินตนเอง  

4. ผลสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ชุมชน 
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