
วิสัยทัศน ์ เป้าหมาย  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  อัตลกัษณ์คุณธรรม  พันธกิจ ปรัชญาของ
สถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
“ผลิต และพัฒนากำลังคน  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีสมรรถนะอาชีพที่ได้   
 มาตรฐานสากล”   

เป้าหมาย 
  “เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านวิชาชีพ” 
อัตลักษณ์ 
  “รักษ์ความเป็นไทย” 
เอกลักษณ์ 
  “เก่งวิชาการ  ชำนาญวิชาชีพ” 
อัตลักษณ์คุณธรรม 
  “รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้” 
 
 
พันธกิจ 
 พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ    
                            ตลาดแรงงาน 

พันธกิจที่  2  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
       สืบสานความเป็นไทย 

พันธกิจที่  3  พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
พันธกิจที่  5  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยต่อยอดเชิง 
                 พาณิชย ์

ปรัชญา 
 “หม่ันเรียน     มุ่งดี     มีมรรยาท     สามารถในวิชาชีพ” 
 

    หม่ันเรียน    หมายถึง    นักเรียนนักศึกษา  มีความขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน   
                                    รู้จักศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้เพ่ิมเติม 
            

    มุ่งดี          หมายถึง     นักเรียนนักศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความกตัญญูกตเวที             
                                    มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีจิตใจดีงาม  มุ่งกระทำความดี                 
                                    มีความละอาย  เกรงกลัวต่อการกระทำชั่ว 
 

    มีมรรยาท หมายถึง      นักเรียนนักศึกษา  มีสัมมาคารวะ  มีความอ่อนน้อม  รู้จักให้  
        เกียรติผู้อื่น  มีมรรยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม  รู้จักการวางตัว   
       ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
   



   สามารถในวิชาชีพ  หมายถึง มีความรู้ความสามารถ  ความชำนาญในวิชาชีพที่เรียนเป็นเยี่ยม   
                สามารถประกอบวิชาชีพได้ 
 

นโยบายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21  ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 
5. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กำหนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ครูผู้สอนสามารถสังเกตได้ขณะทำการสอน ดังนี้ 
 

 

ลำดับ
ที ่

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

ทีพ่ึงประสงค์ 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

1 มีมนุษยสัมพันธ์ 1.1 แสดงกริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อ่ืน และพูดจาสุภาพ 
1.2 ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ 
1.4 กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2 ความมีวินัย 2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ของสถานศึกษา 
ได้แก่ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อเวลา รักษาสา
ธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอนกำหนด 

2.2 ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงาม 

3 ความรับผิดชอบ 3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 



3.2 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่วางไว้ด้วยความตั้งใจ 

3.4 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความละเอียดรอบคอบ 

3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด 

3.6 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน 

3.7 ยอมรับผลการกระทำของตนเอง 

3.8 ปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม 

 

 

ลำดับ
ที ่

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

ทีพ่ึงประสงค์ 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

4 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.1 พูดความจริง  ไม่ทุจริตในการสอบ และไม่ลักขโมย 

4.2 ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นของตน 

5 ความเชื่อมั่นในตนเอง 5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

5.2 กล้ายอมรับความจริง กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกกต้อง 

5.3 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือทำงานที่ท้าทาย 

6 การประหยัด 6.1 ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน 

6.2 ปิดน้ำ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ 

6.3 ใช้จ่ายเงินของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7 ความสนใจใฝ่รู้ 7.1 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และซักถามปัญหาข้อสงสัย 

7.2 แสวงหาประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ 

8 การละเว้นสิ่งเสพติดและ 8.1 ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพสิ่งเสพติดอ่ืนๆ 



การพนัน 8.2 ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 

8.4 ไม่เล่นการพนัน และไม่อยู่ในสถานที่เล่นการพนัน 

9 ความรักสามัคคี 9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 

9.2 ร่วมมือในการทำงาน 

 

 

ลำดับ
ที ่

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

ทีพ่ึงประสงค์ 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี 

10 ความกตัญญูกตเวที 10.1 ตระหนักในพระคุณครู และผู้มีพระคุณ 

10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอย่างสม่ำเสมอ 

10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู 

11 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 11.1 คิดสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

11.2 มีความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา 

12 การพ่ึงตนเอง 12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 

12.2 สามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 

12.3 หารายได้พิเศษได้ด้วยตนเอง เมื่อจำเป็น 

13 ความอดกลั้น 13.1 มีสติ และควบคุมอารมณ์ได้ดี 

13.2 ควบคุมกิริยามารยาทในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์   

 ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  9  ประเด็น การประเมินดังนี้ 

 



มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  

 การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

 1.1  ด้านความรู้ 

 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ  ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือทำงาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  และหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21  ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และการ
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีสุขภาวะที่ดี 

 1.3  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และมี
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด  ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ      มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

 2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน  ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัย เรียนและวัยทำงานตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและ การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

 2.3  ด้านการบริหารจัดการ  

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์   อาคารสถานที่   ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครุภัณฑ์  และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

 สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบายสำคัญ  ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจากผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาน
ประกอบการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการจัดทำ 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  โดย
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 


