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2-๑๘ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2.4  ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญาวิทยาลัย 
  การศึกษาดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  รักษาส่ิงแวดล้อม  เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน 

การศึกษาดี  เป็นนโยบายของรัฐท่ีต้องการจัด การศึกษาทุกระดับ ทุกระบบ    
รวมไปถึงการศึกษาตลอดชีพ ให้กับประชาชนอย่างเต็ม 
ความสามารถและเต็มศักยภาพของสถานศึกษา 
 

เทคโนโลยีก้าวหน้า การเรียนทางด้านอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ   
และทันต่อเทคโนโลยีท่ีออกมาอย่างแพร่หลาย และต่อเนื่อง 
จะต้องเป็นคนท่ีไม่หยุดนิ่งพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 

 

รักษาส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจากเป็นคนท่ีทันต่อเทคโนโลยี ทันต่อ IT จะต้องรู้จักคุณค่าของ
ธรรมชาติ รู้จักการรักษาลดมลพิษ รักษาส่ิงแวดล้อม และผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 

เพียบพร้อมพัฒนาชุมชน จะต้องมีจิตส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสุข และพร้อมท่ีจะเสียสละพัฒนาชุมชนตลอดเวลา 

 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  :  จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  :  สถานศึกษาท่ีให้บริการด้านวิชาชีพสู่ชุมชน 
 
 

2.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
       สถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
   ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

   “วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นแหล่งผลิตก าลังคนในสาขาวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม” 
 

 พันธกิจ (Mission) 
   ภารกิจท่ีสถานศึกษา จะต้องท าเพื่อให้ความคาดหวังท่ีก าหนดไว้ ประสบความส าเร็จ  โดยในแต่ละ
พันธกิจ จะก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 

พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
พันธกิจที่ 4  วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
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2-๑๙ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 เป้าประสงค์ (GOAL) 
  1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีพ โดยยึดหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.  ประชาชนได้รับบริการวิชาชีพ และการพัฒนาอาชีพ 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   4.  ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
   การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9  แสดงวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

 

ท่ี 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

ท่ี 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 

1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 

1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี 
ดีงาม และมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2 ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน สังคม 
 

1 สร้างเสริมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพัฒนาอาชีพ 

3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพและคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
 

4 วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

1 พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี 
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2-๒๐ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

พันธกิจ 1    ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ 1   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์การพัฒนา :  
  มาตรการท่ี 1   จัดหลักสูตร แผนการเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  มาตรการท่ี 2   จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรการท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพ  ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ  
   มาตรการท่ี 4   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยน านวตักรรมท่ีทันสมัยสู่กระบวนการ 
             จัดการเรียนการสอนเป็นช้ินงาน  
   มาตรการท่ี 5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนประดิษฐ์นวัตกรรม งานวิจัย   
   มาตรการท่ี 6   จัดระบบการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
  มาตรการท่ี 7   พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งความรู้ ให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความสุข  
      โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์การพัฒนา 
  มาตรการท่ี 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝัง 
     และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต  
     โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
   มาตรการท่ี 2    ปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  มาตรการท่ี 3 ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
   มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมผู้เรียน ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 

พันธกิจ 2   ส่งเสริมบริการวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคม 
ยุทธศาสตร์ :  สร้างเสริมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาอาชีพ  

กลยุทธ์การพัฒนา 
มาตรการท่ี 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้  

    อย่างต่อเนื่อง    
  มาตรการท่ี 2 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้หลากหลาย    
  มาตรการท่ี 3 สร้างเครือข่ายจัดแนะแนวการศึกษาให้ท่ัวถึง   
  มาตรการท่ี 4 จัดบริการการศึกษาด้านอาชีพสู่ชุมชน 

มาตรการท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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2-๒๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

พันธกิจ 3   ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ :  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ  

  มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น 
กลยุทธ์การพัฒนา 

  มาตรการท่ี 1 จัดท าความร่วมมือการพัฒนาครู ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน  
  มาตรการท่ี 2 พัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้  
  มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมครูเข้าฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ 
   มาตรการท่ี 4    จัดท าแผนขออัตราก าลัง ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน 
   มาตรการท่ี 5 สร้างขวัญและก าลังใจ  
 
 

 พันธกิจ 4 วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์การพัฒนา 
มาตรการท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
มาตรการท่ี 2 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนด้านการวิจัย  

ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหารสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

     มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ 
     ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 


