
ตอนท่ี  2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ และเป&าประสงค�ของสถานศึกษา 

ปรัชญา :  วิชาดี มีอนามัย ใฝ�ประหยัด รักคุณธรรม 

วิสัยทัศน� :  
มุ�งม่ันจัดการอาชีวศึกษาและฝ#กอบรมวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สู�มาตรฐานสากล 

พันธกิจ :  

1.  จัดการอาชีวศึกษาอบรมวิชาชีพและพัฒนาอาชีพแก�ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.  จัดการศึกษาโดยมุ�งเน4นความเป5นเลิศทางวิชาชีพระดับมาตรฐานสากลเพื่อเป5น   

            ผู4ประกอบการและตอบสนองความต4องการของตลาดแรงงาน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    

              สอดคล4องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติภายใต4แนวคิด    
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู�สังคม 

จุดเน)น :  
 จัดการศึกษาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
จุดเด+น :  
 บริการวิชาชีพสู�ชุมชน 
อัตลักษณ� : 
 นักเรียนมีความรู4 คู�วินัย 
เอกลักษณ� : 
 ฝ#กอาชีพ  สร4างรายได4 
เป&าประสงค� : 
 1. ผู4เรียนและผู4สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 
 2. การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต4องการของสถานประกอบการหรือ  
                ประชาคมอาเซียน                            
 3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารวิชาการและวิชาชีพสู�สังคม ชุมชนท4องถ่ินท่ีได4รับการพัฒนาและส�งเสริมได4  
                มาตรฐานสากล 

 5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ=งานสร4างสรรค= การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได4รับการส�งเสริมพัฒนาให4 
     มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 6. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและเสริมสร4างเป5นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี 
 7. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเป5นเลิศ 
 8. การบริหารจัดการการฝ#กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพัฒนามีความเป5นเลิศ 
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2.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 เพ่ือให4การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปEาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ          
การจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตร=การพัฒนาดังนี้ 

ด)าน เป&าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2.2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือให4วิทยาลัยฯสามารถบริหารจัดการ

เป5นระบบ มโีครงสร4างการบริหารท่ี
ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจ 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร ะ ย ะ  4  ปG  แ ล ะ  1  ปG  จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปG และปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 

2.2.2 การพัฒนาผู4เรียน ส�งเสริมให4นักเรียนมรีะเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีคณุธรรม จรยิธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค=และประหยัดอด
ออม 

1. ดําเนินงานดูแลช�วยเหลือนักเรียน
อย�างเป5นระบบ 
2. ให4ความรู4 เรื่องระเบียบวินัยให4
นักเรียนเคารพ รักษากฎ ระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ 
3. รณรงค=  ปลูกฝJ งให4 นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค= 
4. รณรงค=การประหยัดอดออม และ
รู4 จักใช4ทรัพย=สิ่งของส�วนตน และ
ส�วนรวมอย�างคุ4มค�า 

2.2.3 การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรยีนการสอน   

พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนให4
นักเรียนได4รับการพัฒนาทางด4าน
คุณธรรม จรยิธรรม มีความรู4 ทักษะ
ทางด4านวิชาการ โดยเน4นผู4เรียนเป5น
สําคัญ สามารถนําภูมิปJญญาท4องถ่ินมา
ประยุกต=ใช4ให4เหมาะสมและดํารงชีวิตใน
สังคมได4อย�างเป5นสุข 

ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห4
สอดคล4องกับความต4องการของ
ชุมชนและสังคม จัดการเรียนการ
สอนบูรณาการ โดยเน4นนักเรียนเป5น
สําคัญ และฝ#กทักษะการคิดวิเคราะห= 
คิดแก4ปJญหาและการตัดสินใจ 

2.2.4  การวิจัยและพัฒนาผลงาน
โครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ=  
นวัตกรรมและงานวิจยั 

ส�งเสริม สนับสนุนการสร4างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ= งานวิจัย และโครงงานท่ี
นําไปใช4ประโยชน=ในการพัฒนาการเรียน
การสอนการประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ท4องถ่ิน 

การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย 

2.2.5 การบริการทางวิชาการวิชาชีพ
แก�ชุมชนและสังคม 
 

จัดกิจกรรม/โครงการท่ีให4บริการวิชาชีพ 
และส�งเสรมิความรู4ในการในการพัฒนา
ชุมชน และท4องถ่ิน  และกิจกรรม/
โครงการ ฝ#กทักษะ 

ขยายโอกาสและสร4างความเสมอ
ภาคในการฝ#กอบรมวิชาชีพให4แก�
เยาวชนและประชาชน 
 

2.2.6 การจัดหาทรัพยากรและแหล�ง
การเรยีนรู4   

ระดมทรัพยากรจากแหล�งต�างๆท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 
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ด)าน เป&าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2.2.7  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาบุคลากรให4มคีวามรู4 ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกําลังใจ
สามารถปฏิบัตหิน4าท่ีได4อย�างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนางานอย�าง
ต�อเน่ือง 

1.จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
พัฒนาบุคลากรอย�างต�อเน่ืองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. จัดสวัสดิการเสรมิสร4างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใน
หลากหลายรูปแบบต�างๆอย�าง
หลากหลาย 

2.2.8 การสร4างเครือข�ายความร�วมมือ
ในการจัดการศึกษา                                                                                                                             

วิทยาลัยได4รับความร�วมมือจากสถาน
ประกอบการร�วมจัดการอาชีวศึกษา 

สร4างเครือข�ายความร�วมมือในการจัด
การศึกษาวิชาชีพ 
 

2.3 มาตรการป&องกันและควบคุมความเส่ียง 

 เพ่ือให4การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปEาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการปEองกันและควบคุมความเสี่ยง  ดังนี้ 

ด4าน มาตรการปEองกันและควบคุม เปEาหมายความสาํเรจ็ 
2.3.1 ความเสี่ยงด4านความปลอดภัย
ของผู4เรียน ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

- มีการปฏิบัตติามระเบียบ กฎข4อบังคับ 
ของการใช4ห4องเรียน โรงฝ#กงาน  

ผู4ประสบอุบัตเิหต ุ
ไม�เกิน 10% ต�อปG 

2.3.2 ความเสี่ยงด4านการทะเลาะวิวาท - มีระเบียบว�าด4วยความประพฤตแิละ
การลงโทษ 
- ครูท่ีปรึกษาพบผู4ปกครอง 

เหตุทะเลาะวิวาท 0 ครั้ง 

2.3.3 ความเสี่ยงด4านสิ่งเสพติด - มีโครงการตรวจสุขภาพทุกภาคเรียน 
- ครูท่ีปรึกษาได4เยี่ยมบ4านนักเรยีนกลุ�ม
เสี่ยง 
- จัดทําข4อมูลประวัตินักเรียนกลุ�มเสี่ยง
เป5นรายบุคคล 
- จัดการแข�งขันกีฬา 

ผู4ติดสารเสพติด 0 % 

2.3.4 ความเสี่ยงด4านสังคม เช�น การ
ตั้งครรภ=ก�อนวัยอันควร 

- ครูท่ีปรึกษาได4เยี่ยมบ4านนักเรยีนกลุ�ม
เสี่ยง 
- มีระบบตดิตามดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

ผู4ตั้งครรภ=ก�อนวัยอันควร 0 % 

2.3.5 ความเสี่ยงด4านการพนันและการ
มั่วสุม 

- กิจกรรม Home room 
- มีระเบียบว�าด4วยความประพฤตแิละ
การลงโทษ 
- ครูท่ีปรึกษาพบผู4ปกครอง 

นักเรียนเล�นการพนัน 0 % 
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข)อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข)อเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอก 
1.) ควรศึกษาปJญหานักเรียนลดลงอย�างต�อเน่ือง ท้ังระบบ
หลักสตูรปกติและหลักสูตรระยะสัน้ และหาแนวทางแก4ไข เช�น 
จัดการประชาสมัพันธ= แนะแนวการศึกษาในเชิงรุกมากข้ึน 

* ศึกษาสาเหตุของการลดของจํานวนนักเรียนในสาขาวิชาท่ีมี   
  จํานวนนักเรียนลดลง 
*โครงการประชาสัมพันธ=วิทยาลัย 
*โครงการแนะแนวศึกษาต�อ 

2.) พัฒนาหลักสตูรให4ทันสมัย และสอดคล4องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนความต4องการของ
ตลาดแรงงาน 

*โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ 
*โครงการเครือข�ายความร�วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

3.) พัฒนาครูให4มีความรู4 ความสามารถให4ทันสมยัและทันต�อ
เทคโนโลยี เพ่ือเตรียมการเข4าสู�สังคมอาเซียน 

*โครงการเชิญผู4เช่ียวชาญชํานาญการภาษาต�างประเทศ 

4.) ควรมีห4องแสดงผลงานของนักศึกษา *โครงการศูนย=บ�มเพาะ แผนกวิชาเสรมิสวย,แผนกอาหารและ    
  โภชนาการ,แผนกช�างไฟฟEา,แผนกช�างยนต= 

5.) พิจารณาเป[ดสอนวิชาการซ�อมตัวถังรถยนต=และพ�นสี
รถยนต= 

*โครงการเชิญผู4เช่ียวชาญชํานาญการการพ�นสมีาให4ความรู4 

2.4.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต)นสังกัด 
1) ควรจัดทําฐานข4อมูลนักศึกษาท่ีเป5นปJจจุบัน โดยการสรุป
ข4อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปGท่ีประเมิน 

*โครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบข4อมูลของแผนก 
* โครงการจัดทําระบบฐานข4อมลูสถานศึกษา 
* โครงการจัดทํา web site แผนกวิชา 

2) ควรบันทึกข4อมูลนักศึกษา ท่ีมกีารย4าย ลาออกหรือถึงแก�
กรรม 

 

3) ควรใช4เกณฑ=การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามระเบียบว�า
ด4วยการวัดผลประเมินผล 

*โครงการพัฒนาวิธีการประเมินให4หลากหลาย 
*โครงการประเมินตามสภาพจริง 

4) ควรมีแผนพัฒนาครูให4ชัดเจน และมีการพัฒนาให4ต�อเน่ือง *โครงการศึกษาต�อของคร ู
*โครงการพัฒนาบุคลากร 

5) ควรมีกิจกรรม 5 ส. อย�างต�อเน่ือง *โครงการกิจกรรม 5 ส แบบต�อเน่ือง 
*โครงการรณรงค=เพ่ือความปลอดภัย 
*โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในแผนกวิชา/
สถานศึกษา 

6) ควรให4ความสําคัญกับการจัดระบบติดตามผู4เรยีน เช�น มี
การบันทึกข4อมูลการออกกลางคัน เพ่ือหาทางแก4ไขปJญหาการ
ออกกลางคัน 

*โครงการพัฒนาตดิตามนักศึกษา 
*โครงการเยีย่มบ4านนักศึกษา 
*โครงการติดตามนักศึกษาท่ีขาดเรียน 
*กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา ( Home Room) 
*โครงการเครือข�ายผู4ปกครอง 
*โครงการวิจัยปJญหาและสาเหตุการออกกลางคัน 

7) ควรมีการดําเนินการบริการวิชาชีพสาขาวิชาท่ีมีครุภณัฑ=
สําหรับการฝ#กอบรม หรือประสานความร�วมมือในการ
ฝ#กอบรมกับองค=กรปกครองส�วนท4องถ่ิน เช�น การฝ#กอบรม
อาชีพช�างตัดเสื้อชาย เป5นต4น 
8) ควรมีโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
ส�งเสริมและสนับสนุนให4ผู4สอนและผู4เรียนให4ผู4สอนและผู4เรียน
ในทุกสาขาวิชาได4จัดทําผลงานให4บรรลผุลตามมาตรฐานท่ี 5 

*โครงการความร�วมมือหน�วยงาน อปท.และสถาน
ประกอบการ 
* โครงการอาชีวะร�วมด4วยช�วยประชน 
* โครงการ FIX IT CENTER 
* โครงการบริการวิชาสู�ชุมชน และ 108 อาชีพ 
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ข)อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข)อเสนอแนะ 

9) ควรเพ่ิมงบประมาณท่ีใช4ในการสร4าง พัฒนาและเผยแพร�
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานวิจัยและโครงงาน 

* โครงการส�งเสรมิการสร4างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ=และงานวิจยั 
*โครงการวิจัยร�วมคร-ูนักเรียนนักศึกษา 

10) ควรจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3-5 ปG ท่ีมุ�งเน4นการมี
ส�วนร�วมของประชาคมอาชีวศึกษาหรือของผู4ท่ีมีส�วนได4ส�วน
เสียกับสถานศึกษา 
11) ควรมีโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
มีการส�งเสรมิสนับสนุนให4สอดคล4องและบรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตร= 

* โครงการประชุมสัมมนาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
* โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
* โครงการจัดตั้งเครือข�ายการศึกษาวิชาชีพ 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1)ร4อยละของผู4สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

*โครงการพัฒนาตดิตามนักศึกษา 
*โครงการเยีย่มบ4านนักศึกษา 
*โครงการติดตามนักศึกษาท่ีขาดเรียน 
*กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา 
*โครงการเครือข�ายผู4ปกครอง 
*โครงการวิจัยปJญหาและสาเหตุการออกกลางคัน 

2) ร4อยละของงบประมาณท่ีใช4ในการสร4าง  พัฒนา  และ
เผยแพร�นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ=  งานวิจัย  และโครงงานต�อ
งบดําเนินการ 

* โครงการส�งเสรมิการสร4างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ=และงานวิจยั 
*โครงการวิจัยร�วมคร-ูนักเรียนนักศึกษา 

 
 
  

  
 
 

 
 
 
 


