วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ประจาปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีงานทา มีอาชีพเป็นที่พึงพอใจของชุมชนและสถานประกอบการ”

พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียน
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักเรียน นักศึกษา
4. พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
พันธกิจที่ 2 จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
2. สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีงานทามีรายได้ในระหว่างเรียน
3. เพิ่มโอกาสในการมีงานทาหลังจัดการศึกษาวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. เพิ่มโอกาสทางานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพประกันรายได้ขั้นต่า
พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับทุนวิจัย จากหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานนอกสถานศึกษา
3. ส่งเสริมครู นักเรียน ทางานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์นาไปสู่การแข่งขัน
4. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่
พันธกิจที่ 4 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ขยายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้

พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
3. บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพ
4. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
2. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักเรียน นักศึกษา
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
5. เพื่อส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
6. เพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีงานทามีรายได้ในระหว่างเรียน
7. เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทาหลังจัดการศึกษาวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย
8. เพื่อเพิ่มโอกาสทางานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพประกันรายได้ขั้นต่า
9. เพื่อส่งเสริมการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพ
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับทุนวิจัย จากหน่วยงานต้นสังกัด
11. ส่งเสริมครู นักเรียน ทางานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์นาไปสู่การแข่งขัน
12. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่
13. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
14. ขยายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
15. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
16. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้
17. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
18. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ
19. บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพ
20. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

นโยบายของสถานศึกษา
๑. > มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษา
ทุ ก คน ทุ ก ฝ่ า ย/งาน/สาขาวิ ช าต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจ ตระหนั ก และความพยายามในการปฏิ บั ติ ใ ห้ ส ามารถน าพา
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และ
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดยสมศ.สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
๒. > มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาลงในทุกระดับ โดยจัดให้มีกระบวนการ วิธีการช่วยเหลือนักเรียน
ทั้งภายในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามี
ความสนใจ ตั้งใจ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. > จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เกิดทักษะ/
สมรรถนะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยการสอนให้เกิดชิ้นงาน โครงงาน โครงการ ในทุกสาขาวิชา
๔. > ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงให้มีการวัดผลการศึกษาตามสภาพจริง มีระบบการวัด ที่เที่ยงตรง มีคุณภาพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เช่น การสอนซ่อมเสริม การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม เพื่อให้มีผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. > จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ การสอบ V-net ของนักศึกษา มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีข้อสอบที่ มี
มาตรฐานทุกสาขาวิชา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาจังหวัด บุคลากรภายนอก และสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) มีการกระตุ้นเร่งเร้า มีกระบวนการให้นักศึกษาสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกสาขาวิชา
๖. > มุ่งจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ เสริมสร้างความร่วมมือ ด้านทวิภาคี และการฝึกงาน
ของสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ร่ ว มกั น จั ด ท าหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน
๗. > ส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาระบบห้องสมุดให้
มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย มีหนังสืออ้างอิง ที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงครบ ทุกสาขาวิชา เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่มี
กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอ ใจ และมีปริมาณเพิ่มขึ้น
๘. > ส่ง เสริม สนับสนุนในการจั ดหาครุภั ณ ฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ ข อง
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียง พอ มีระบบ การบารุงรักษา ดูแลให้มีความทันสมัย และ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
๙. > มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

