วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ ปรัชญาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
วิสัยทัศน
มุงมั่นจัดการศึกษาดานวิชาชีพใหไดมาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะความชํานาญในวิชาชีพนําไปใชในการประกอบ
อาชีพอยางมีมาตรฐานสากล
๒. ประสานความรวมมือ หนวยงานทางการศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ เพื่อรวม
พัฒนากําลังคน ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ
๓. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพ อยางทั่วถึง เทาเทียม และตอเนื่อง
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน การสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สงเสริม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อประโยชนตอชุมชน และสังคม
๖. พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนคนดี มีคุณภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตร
1. จัดการศึกษาใหผูเรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อสรางความเขมแข็งในการจัดการเรียนการสอน
3. จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและหลากหลาย
4. การเรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สงเสริมการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหเกิดประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ
6. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตอ ฝกอบรม และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองตอการประเมินคุณภาพ
กลยุทธ
ยุทธศาสตร ขอ 1 จัดการศึกษาใหผูเรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมอยางมี
ความสุข
1.
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองความตองการของทองถิ่นและสภาพเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน
ภายในประเทศและสากล
2.
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถปฏิบัติงาน
ไดจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.
สงเสริมและพัฒนาสูการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
4.
สรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีคานิยม และทัศนคติที่ดีในการทําความดี
5.
สงเสริมใหผูเรียนใชทักษะชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ความสุข
6.
นําความรูดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน

7.
8.
9.
10.

จัดศูนยบริการทางดานวิชาชีพใหนักเรียนนําความรู ทักษะ อาชีพนํามาใชในการบริการ
ออกชวยเหลือสังคม
ปรับปรุงวิธีการ วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงโดยเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะหและ
คุณธรรม จริยธรรม
สรางความเขมแข็งใหแตละสาขาวิชาโดยการพัฒนาและฝกอบรม
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใชจิตอาสา

ยุทธศาสตรขอ 2 การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อสรางความเขมแข็งในการจัดการ
เรียนการสอน
1.
จัดประชาสัมพันธและกิจกรรมรวมทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความรู ความเขาใจ ในการ
จัดการอาชีวศึกษา
2.
จัดอาชีวศึกษารวมกับภาครัฐและเอกชน
3.
พัฒนาและเผยแพรงานของศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
4.
ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพื่อใชในการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรขอ 3 จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและหลากหลาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการศึกษาตอ และรองรับตลาดแรงงาน
2. พัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหประชาชนไดศึกษาตามอัธยาศัย
3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยี ดานวิชาการ และการดําเนินชีวิต
4. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในภาษาที่ 2 และ 3 เพื่อการสื่อสาร
5. สํารวจความตองการของผูเรียนเปนฐานขอมูลในการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
6. ปรับกระบวนการเรียนการสอนและสรางงานวิจัยทางการศึกษาใหเหมาะสมกับหลักสูตรที่
หลากหลาย
7. สรางความเขมแข็งของแผนก สาขาวิชาตาง ๆ เพื่อรองรับผูเรียน
8. ระดมทุนการศึกษาจากหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สรางอาชีพใหกับประชาชนโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นใหสอดคลองกับทองถิ่น
ยุทธศาสตรขอ 4 การเรงรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมาภิบาล
2. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามหลัก PDCA
4. สงเสริมการทํางานรวมกันตามระบอบประชาธิปไตย
5. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารงาน
ยุทธศาสตรขอ 5 สงเสริมการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐใหเกิดประโยชนตอสังคม และ
ประเทศชาติ
1. สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของครูและนักศึกษา
2. จัดทีมวิจัยแตละสาขาวิชา กลุมวิชา
3. พัฒนานักวิจัยรุนเยาว นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส

4.
5.
6.
7.
8.
9.

บูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการพัฒนาทองถิ่น
สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบัติและวิจัยรวมกับชุมชน สาขาวิชา ภาคการผลิตและบริการ
สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกภูมิปญญาทองถิ่น และสรางความเขมแข็งกองทุนหมูบาน
ตั้งศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดหลักสูตรพิเศษและฝกอบรม
รวมมือกับผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ประชาชน และผูเชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของชาติ
ยุทธศาสตร ขอ 6 สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาตอ ฝกอบรม และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สงเสริมสนับสนุนจัดหาทุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
3. จัดฝกอบรม พัฒนาองคความรูใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
4. กําหนดใหมีตําราหลักแตละรายวิชา
5. สนับสนุนการพัฒนาการเขียนตํารา การพัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียนและการเรียนระบบ E –
learning
6. สรางระบบเครือขายภายในใหสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายการศึกษาภายนอกไดเพื่อ
ประโยชนตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
7. สนับสนุนแตละสาขาวิชาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง และทําวิจัยรวมของครู
นักเรียน และผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น
ยุทธศาสตรขอ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองตอการประเมินคุณภาพ
1. พัฒนาทุกตัวบงชี้ใหผานเกณฑมาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับดี
2. พัฒนาตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
3. เรงรัดการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล หนวยงาน สาขาวิชา
และวิทยาลัย
5. สงเสริมใหมีอบรมพัฒนาดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรในสถานศึกษา
การวิเคราะห SWOT ระดับสถานศึกษา
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความพรอมความสามารถ
2. สถานที่ตั้ง การคมนาคมสะดวก
3. จํานวนผูเรียน มีจํานวนมาก
4. มีงบประมาณเพียงพอ
5. มีหลักสูตรที่หลากหลาย
6. ไดรับการยอมรับจากชุมชนในการจัดการศึกษาสาขาวิชาชีพ

จุดออน (Weaknesses)
๑. สถานศึกษาแยกเปน 2 แหง ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
๒. ขาดมาตรฐานในการประเมินบุคลากร
๓. หลักสูตรมีการพัฒนาไมครอบคลุม
๔. ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี
๕. อาคารเรียนไมเพียงพอ
๖. สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยมีที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ
๗. นักเรียนซึ่งเปนตัวปอนเขาเรียนขาดคุณภาพ
๘. สถานที่คับแคบ
๙. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
๑๐. นักเรียน นักศึกษาไมสามารถสื่อสารดานภาษาอังกฤษได
๑๒. การแกปญหาออกกลางคันยังไมมีประสิทธิภาพ
๑๓. กระบวนการจัดซื้อมีความลาชา
๑๔. ปญหาที่ตั้งของสถานศึกษา ในเมือง และนอกเมือง มีผลตอจิตใจของผูเรียน
๑๕. ปญหาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายใน
๑๖. ขาดความชัดเจนในการบริหารงานโครงการ
โอกาส (Opportunities)
1. ชุมชนใหการสนับสนุนดานครุภัณฑการจัดการเรียน การสอน
2. มีโอกาสในการจัดการศึกษาใหชาวตางดาว
3. สามารถระดมทุนการศึกษาจากภายนอก
4. มีอาชีพที่หลากหลาย เกษตร ประมง และธุรกิจบริการ
5. สภาพเศรษฐกิจดี
6. มีการเพิ่มประชากรจากถิ่นอื่น
อุปสรรค (Threats)
1. สิ่งแวดลอมภายนอกอยูใกลสถานเริงรมย
2. หลักสูตรอาชีวศึกษาไมเอื้อตอการศึกษาตอ
3. การยายถิ่นฐานของผูปกครองทําใหมีอุปสรรคตอการติดตอสื่อสาร
4. ผูปกครองมีคานิยมในการเลือกสาขาวิชาใหนักเรียนในบางสาขาวิชา ทําใหบางสาขาวิชามีผูเรียน
จํานวนนอย
5. การสื่อสารกับคนตางดาว
พันธกิจการอาชีวศึกษา
1. จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง เสมอภาค
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

5. สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนเลิศ
ปรัชญาวิทยาลัย
เกง ดี มีงานทํา นําชีวิตสูความสําเร็จ
อัตลักษณ
ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเปนที่ยอมรับของสังคม
เอกลักษณ
สรางคนดีมีงานทํา
คําขวัญ

หมั่นฝกฝมือ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธชุมชน คิดคนเทคโนโลยี

จุดเนน จุดเดน
บริการวิชาชีพ วิชาการ สูสังคม

