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ตอนที่ ๒ 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

๒.๑ ปรัชญาสถานศึกษา  
 ปรัชญา      
  อดทน  แกร่งกล้า ฝ่าอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 
วิสัยทัศน์ 

  “สร้างแหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่สากล 
  พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” 

 
 พันธกิจ 

๑. พัฒนาความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้และห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
๒. ด าเนินงานฟาร์มธุรกิจศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
๓. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ในโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
๕. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
๖. ศูนย์การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย่างยั่งยืน 
๗. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู้เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น 
๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๙. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ 
๑๐. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
๑๑. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมความร่วมมือ 
๑๒. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
๑๓. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
๑๔. พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 
เป้าประสงค์ 

๑. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาแปรรูปสัตว์น้ า และสาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท     
(อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

๒. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้เกษตรกรผู้สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู้จบมัธยมศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
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๓. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ผ่านการฝึกอบรม 
๔. ด าเนินการธุรกิจฟาร์มศึกษาให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนยักศึกษา เยาวชน ประชาชน  
๕. สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน 
๖. จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
๗. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร โดยทั่วไปภายใต้โครงการ “อาชีวร่วมด้วย 

ช่วยประชาชน” 
๘. ส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ 
๙. จัดท ากิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้านผู้เรียน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.การจัดการศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการทุกสาขางานอาชีพสูตร
ปฏิบัติ 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางจัดท า
แนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.การพัฒนาบุคลากร จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 

อบรม สัมมนา เข้าร่วมตามสมรรถนะ
สาขาอาชีพ 

๓.การขยายผลและพัฒนา
เครือข่าย 

มีเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมใน
ทุกระดับท่ีเหมาะสม 

พัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ 

๔.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ เพ่ิมจ านวนวิชาการและช่องทางการ
เผยแพร่ 

๕.กระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 

น าผลการประเมินมาติดตาม
พัฒนาตรวจสอบผลการปฏิบัติ 

ก าหนดกรอบแนวทางและแผนการ
ด าเนินการติดตามประเมินผล 

(ให้จัดท าจนครบเป้าหมายส าเร็จทุกข้อและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา)  
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๒.๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

๒.๔.๑ การประเมินคุณภาพภายนอก  
๑) กระบวนการนิเทศสะท้อนระดับคุณภาพสาขาวิชา ๑) แผนกระบวนการนิเทศ ระดับสาชาวิชา สาขางาน 
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบแผนงาน
โครงการ 

๒) ก าหนดปฏิทินการประชุม มีส่วนร่วมเพ่ือก าหนดแผนงาน
โครงการ 

๓) ควรประมวลผลผู้ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพอิสระ ๓) แผนติดตามผู้เรียนส าเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 
๔) ประสานหน่วยงานในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ๔) งบประมาณตามยุทธศาสตร์และหน่วยงานภายนอก 
๕) วิเคราะห์อัตราก าลังสอดคล้องจ านวนผู้เรียน ๕) แผนการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรล่วงหน้า ๓ ปี 
๖) หาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
การน าไปใช้ประโยชน์ 

๖) เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗) พัฒนาและเพ่ิมระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาและระบบ
ป้องกันความปลอดภัยข้อมูล 

๗) พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลตามศักยภาพของสถานศึกษา 

๒.๔.๒ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
๑) เพ่ิมทักษะผู้เรียนด้านการสื่อสาร การฟัง การสนทนา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

๑) พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการงานกิจกรรมและเพ่ิมผู้สอน
จากต่างประเทศ 

๒) ควรมีการบันทึกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน ๒) จัดท าสมุดการใช้ห้องปฏิบัติการและสื่อ 
๓) มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่น ๓) จัดผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนตามสาขางานอาชีพ 
๔) เพ่ิมระบบครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษา ๔) แต่งตั้งค าสั่งครูที่ปรึกษา จัดแผนพบผู้ปกครอง 
๕) การบริการวิชาชีพขาดการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง ๕) เพ่ิมการประเมินผลหลังฝึกอบรมเสร็จสิ้นในทุกโครงการ 
๖) การน าสิ่งประดิษฐ์ โครงการ ผลงานวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนน้อย 

๖) เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่และวิธีการน าไปใช้นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสู่ชุมชน 

๗) ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความเข้าใจ 
ความหมาย เครื่องมือวัดและประเมินผลโครงการตามตัวบ่งชี้ 

๗) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ นิเทศตามวาระการประชุม 
รายบุคคลที่รับผิดชอบ 

๒.๔.๓ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๑) ด้านผู้เรียนเพ่ิมทักษะวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. ๑) เรียนรู้กับสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
๒) ด้านหลักสูตรและประเมินผล ๒) จัดการเรียนการสอนตามสมรรถนะผู้เรียน ประเมินผล

ตามสภาพจริง 
๓) ด้านการบริหารจัดการ ๓) จัดตัวระบบป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
๔) ด้านการบริการวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้น ๔) เน้นตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
๕) ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ วิจัย นวัตกรรม ๕) เพ่ิมงานวิจัยในชั้นเรียนกับครูผู้สอน 

 


