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ตอนที่  4 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
 

4.1 ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.1.1 ปรัชญาวทิยาลยั 
“ ความรู้ด ี  ฝีมอืเยีย่ม 

       เป่ียมคุณธรรม  ค า้จุนสังคม” 
 

  ปรัชญาน้ีมีความหมายวา่  สถานศึกษาไดต้ั้งเป้าหมายหลกัคือ  การผลิตนกัศึกษาใหมี้ความรู้ 
ความสามารถในดา้นฝีมือช่าง และมีจิตส านึกท่ีเปร่ียมไปดว้ยคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผูเ้สียสละในการพฒันาสงัคมให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
 
4.1.2  วสัิยทศัน์ (VISION) 
 

มุ่งผลิตก าลงัคนใหเ้ป็นเลิศทางวิชาชีพ  โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

4.1.3  พนัธกจิ (MISSION) 

  พนัธกจิที่  1  :   สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  
  พนัธกจิที่  2  :   จดัการศึกษาวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
  พนัธกจิที่  3  :   พฒันาและบริการสงัคม ชุมชน  
  พนัธกจิที่  4  :   สร้างผูป้ระกอบการรายใหม่  
  พนัธกจิที่  5  :   การบริหารจดัการ (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา) ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  พนัธกจิที่  6  :   การประกนัคุณภาพสถานศึกษา  
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  4.1.4 เป้าหมายของสถานศึกษา 
  1.  พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
  2.  พฒันาผูเ้รียนตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม น าความรู้มุ่งไปสู่ ดี เก่ง มีสุข 
  3.  พฒันาปรับปรุงหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการใหเ้ป็นหอ้งเรียนทนัสมยั 

  4.  จดัหาครุภณัฑ ์อุปกรณ์ วสัดุ ส่ือการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาชีพใหมี้ความพร้อมมากยิ่งข้ึน 

  5.  สร้างระบบการเรียนการสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และทวิภาคี ใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
          แก่สถานศึกษาอ่ืนได ้

  6.  พฒันาเทคโนโลยีศูนยวิ์ทยบริการใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการวิชาชีพของครู นกัศึกษาและ 
          ชุมชน ตลอดจนใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 
 

4.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  
จึงก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาดงัน้ี 
 

ดา้น เป้าหมายความส าเร็จ ยทุธศาสตร์การพฒันา 
4.2.1 การบริหารจดัการ
สถานศึกษา  
  

1.  มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และการบริหารงาน 
อยา่งเป็นระบบ และชดัเจน 
2.  มีกระบวนการในการบริหารจดัการแบบ
ประชาธิปไตยท่ีโปร่งใส ยติุธรรม และมีส่วนร่วม 
เป็นท่ีพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในระดบัดี 
3.  มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผน พฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรทั้งภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
4.  มีการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และถ่วงดุล เพ่ือ
ความโปร่งใส ยติุธรรม 
5.  มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามีคุณภาพในระดบัดี 
6.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพฒันาองค์
ความรู้ และใชใ้นการ คดัเลือก รวบรวม และ
จดัเกบ็ขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง สามารถน ามาใชใ้นการ
วางแผนงานของผูบ้ริหารและ การตดัสินใจของ
บุคลากรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีคุณภาพ 
 

- จดัการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ 
- การบริหารจดัการ (ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพฒันา) ภายใตห้ลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ดา้น เป้าหมายความส าเร็จ ยทุธศาสตร์การพฒันา 
4.2.1 การบริหารจดัการ 
สถานศึกษา 

7. มีการพฒันาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม/อาคารเรียน/
อาคารปฏิบติัการ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการพฒันา
ผูเ้รียน 

8. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา 
ท่ีมีต่อการบริหารจดัการ ระดบัมาก 

 

4.2.2 การพฒันาผูเ้รียน 
 

1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสถานประกอบการ 
3.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะใชก้ารใช้
เทคโนโลยี 
4.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพดา้นทกัษะการวิจยั
พ้ืนฐาน 
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร ปวช. และ ปวส. ผา่น
การประเมินมาตรฐานมากกวา่ร้อยละ 80 
6. สถานประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพของ
ผูเ้รียนอยูร่ะดบัมาก 

1.  เสริมสร้างสุขภาพและคุณธรรม 
จริยธรรม 
2.  สร้างระบบเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอาชีพ 
3.  การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใช้
ในกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนและการบริหาร 
4.  วิจยัและพฒันาวตักรรม
เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ 
5. นกัศึกษาส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าหรือสามารถประกอบธุรกิจได ้

4.2.3 การพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนการ
สอน   

1. มีการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2. นกัศึกษาส าเร็จการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
3. มีความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดบัดี 

- สร้างระบบเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอาชีพ 

4.2.4  การวิจยัและพฒันา
ผลงานโครงงานทาง
วิชาชีพ  ส่ิงประดิษฐ ์ 
นวตักรรมและงานวิจยั 

1. มีการวิจยัและพฒันากระบวนการบริหารจดัการ
หรือการด าเนินงาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 
2. พฒันาเทคโนโลยี และนวตักรรมทางการศึกษา
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
3. สาขางานท่ีน าองคค์วามรู้  ผลงาน โครงงานวิชาชีพ 
ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมและงานวิจยั ไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการและการเรียนการ
สอน ทุกสาขางาน 

1. ส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ 
2. การจดัท าหุ่นยนต ์
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ดา้น เป้าหมายความส าเร็จ ยทุธศาสตร์การพฒันา 
4.2.5 การบริการทาง
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
และสงัคม 
 

1.  จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีใชบ้ริการวิชาชีพและ
การ ฝึกทกัษะวิชาชีพ ตั้งแต่ 5 กิจกรรม/โครงการข้ึนไป  
2. การจดัสรรงบประมาณเพ่ือบริการทางวิชาการ
วิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.2 ของงบด าเนินการ  
3. ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการวิชาชีพอยูใ่น 
ระดบัมาก 

1.  อาชีวบริการวิชาชีพ 
2. อาชีวสืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณี 
3. อาชีวร่วมดว้ยช่วยประชาชน 

4.2.6 การจดัหาทรัพยากร
และแหล่งการเรียนรู้   

1. พฒันาสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ใหเ้หมาะสมต่อการเรียนการสอน 
2. มีการน านกัศึกษาดูงานก่อนเรียนร้อยละ 100 ของ
สาขางานท่ีเปิดสอน 
3. มีการจดัท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการใน
การรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยา่งนอ้ย 10 
แห่ง 
4. มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหค้วามรู้แก่
นกัศึกษา อยา่งนอ้ย 2 คน/ปีการศึกษา/สาขางาน 
5.  พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 
โดยใชกิ้จกรรม   5 ส. ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้อยูใ่น ระดบัมาก 

1. SMEs และแผนธุรกิจ 
2. จดัการเรียนการสอนระบบ
โรงเรียน-โรงงาน (ทวิภาคี) 

4.2.7  การพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาทั้งใน
ดา้น วิชาชีพและหนา้ท่ีความรับผิดชอบไม่นอ้ยกวา่ 20 
ชัว่โมง/คน/ปี  
2. ครูทุกคนตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ  
3. สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรั้บการพฒันาเพ่ือเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์โดยการศึกษาต่อ และการศึกษาดูงาน  
4.  จดัหาครูใหมี้อตัราส่วนท่ีเหมาะสมในระดบัดี 
5.  มีการประเมินผลการปฏิบติัของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือปรับปรุงและพฒันาการท างานภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
6. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมี
ต่อการส่งเสริมสวสัดิการ และขวญัก าลงัใจอยูใ่น ระดบั
มาก 

1. พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
2. บุคลากรไดรั้บการอบรมให้
ความรู้ในระบบงานทุกคน 
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ดา้น เป้าหมายความส าเร็จ ยทุธศาสตร์การพฒันา 
4.2.8 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจดั
การศึกษา                                                                                                                                 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการเพ่ือส่งนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 10 แห่ง 
2. พฒันาศูนยก์ าลงัคนอาชีวศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- จดัการเรียนการสอนระบบ
โรงเรียน-โรงงาน (ทวิภาคี) 

 

 4.3  มาตรการป้องกนัและควบคุมความเส่ียง                   
 เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงของสถานศึกษา  บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียงจึง ก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและควบคุมความเส่ียงดงัน้ี 
 

ดา้น เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกนัและควบคุม 
  4.3.1 ความเส่ียงดา้นความ 
     ปลอดภยัของผูเ้รียน ครู และ 
     บุคลากรภายในสถานศึกษา                                  

1. มีระบบเวร-ยาม รักษาความปลอดภยั 24 
ชัว่โมง  
2. มีอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ร้อยละ 100 
ของสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

1. กิจกรรม 5 ส. 
2. ระบบความปลอดภยัของ
อาคารและโรงงาน 

  4.3.2 ความเส่ียงดา้นการทะเลาะ
วิวาท                   
                                                                               

1. มีระบบครูท่ีปรึกษาและติดตามนกัเรียน 
นกัศึกษาไดต้ลอดเวลา  
2. จดัการประชุมผูป้กครองและผูป้กครอง
เครือข่าย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
3. พฒันาระบบส่ือสารระหวา่งครูท่ีปรึกษา
กบัผูป้กครอง  
4. มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพกั/
สถานท่ีเส่ียง สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
5. ตอ้งปลอดจากการทะเลาะวิวาททั้ง
ภายในและภายนอก ร้อยละ 100  

1. กิจกรรมพ่ีสอนนอ้ง 
2. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. กิจกรรม 11 ดี 11 เก่ง 
4. กิจกรรมสวดมนตร์ไหวพ้ระ 

 4.3.3  ความเส่ียงดา้นส่ิงเสพติด    
  

1. มีระบบครูท่ีปรึกษาในการดูแลและ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของนกัเรียน นกัศึกษา  
2. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
แนวความคิดและวิธีการ  
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหแ้ก่
นกัเรียน นกัศึกษา ร้อยละ 100 ของผูเ้รียน  
3. ตรวจสารเสพติดอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 
คร้ัง  

1. กิจกรรมเทเหลา้เผาบุหร่ี 
2. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
3. กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพกั 
4. กิจกรรมสวดมนตร์ไหวพ้ระ 
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ดา้น เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกนัและควบคุม 
 4.4.4  ความเส่ียงดา้นสงัคม  เช่น  
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
        

1. มีระบบครูท่ีปรึกษาในการดูแลให้
ค าปรึกษา เพ่ือป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควรของนกัเรียน นกัศึกษา  
2. มีการตรวจหอพกันกัเรียน/นกัศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 10 คร้ัง/ ภาคเรียน  
3. จ านวนของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และประเพณีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
70 ของผูเ้รียนทั้งหมด 

1. จดัการเรียนการสอนรายวิชา
เพศศึกษา 
2. กิจกรรม Homeroom 
3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
4. กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพกั 
5. กิจกรรมสวดมนตร์ไหวพ้ระ 

 4.4.5  ความเส่ียงดา้นการพนนั 
     และการมัว่สุม   
 

1. มีการจดักิจกรรมสร้างจิตส านึกไม่ยุง่
เก่ียวกบัการพนนัและการมัว่สุม 
2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหวา่ง
สถานศึกษากบั  
สถานีต ารวจในการป้องกนั/แกไ้ขปัญหา
การพนนัและการมัว่สุม  
3. มีการตรวจหอพกันกัเรียน/นกัศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 10 คร้ัง/ ภาคเรียน 
4. จ านวนของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และประเพณีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
70 ของผูเ้รียนทั้งหมด 

1. กิจกรรมเทเหลา้เผาบุหร่ี 
2. กิจกรรมตรวจเยี่ยมหอพกั 
3. กิจกรรมฟุตบอล 7 คน 
4. กิจกรรมกีฬาสี 
5. กิจกรรมสวดมนตร์ไหวพ้ระ 

 
4.4 ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  บุคลากรไดร่้วมคิด ร่วมท า  ร่วม
ประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดงัน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานการประเมินตนเอง  2553  53 
 

วิทยาลัยการอาชีพพล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานการประเมินตนเอง  2553  54 
 

วิทยาลัยการอาชีพพล 
 

4.5  การพฒันาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

4.5.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
         - สถานศึกษาควรพฒันาระบบการดูแลนกัเรียน 
นกัศึกษา งานแนะแนวและงานอาจารยท่ี์ปรึกษา ใหมี้
ความเขม้แขง็มากยิ่งข้ึนเพ่ือใหส้ามารถใหค้ าแนะน าแก่
นกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้น  การเรียน ทุนการศึกษา (ทุนกูย้ืม
เพ่ือการศึกษา) ยาเสพติด เพศสมัพนัธ์ และอ่ืน ๆ เพ่ือลด
จ านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั 

1. กิจกรรม Home room 
2. กิจกรรมออกเยีย่มบา้นนกัเรียนนกัศึกษา 
3. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
4. กิจกรรมออกตรวจหอพกั สวนสาธารณะและ
สถานท่ีเส่ียง 
5. กิจกรรมประชุมผูป้กครองและผูป้กครองเครือข่าย 
 

4.5.2 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกดั 
(16 – 18 สิงหาคม 2553) 

 
 

1. ควรมีการเตรียมจดัท า PDCA ไวล่้วงหนา้ ควรใน
สารบญัและเลขหนา้ใหค้รบ 

1. อบรมวิธีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการโดย
การรวบรวมเอกสารตามขั้นตอน PDCA ใหก้บัครูทุกคน 

2. ควรหาวิธีช่วยเหลือ นกัเรียนนกัศึกษาใหแ้ผนกวิชาช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ แผนกช่างยนต ์ใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนมากข้ึน 

2. อบรมวิธีการสอน การท าแผนการสอน และใหมี้การ
นิเทศการสอนทุกภาคเรียน 
3. เชิญวิทยากรอบรมการจดัท าแผนการเรียนรู้มุ่งฐาน 

3. ควรจดัท าแผนการเรียนรู้มุ่งเป็นฐานสมรรถนะและ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ และรายงานผลการด าเนินงาน 

4. ควรใหมี้การรายงานผล การปรับปรุงระบบขอ้มลู
สถานศึกษา 

ระบบขอ้มลูต่าง ๆ 

4.5.3  การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
1. ขอ้มลูจากผูรั้บผิดชอบบางตวับ่งช้ีล่าชา้ 
2. การจดังบประมาณจดัซ้ือวสัดุฝึกเพ่ือใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนอยูใ่นระดบัพอใช ้และควรจดัเพ่ิมข้ึนใหแ้ต่
ละสาขาอยา่งเหมาะสม 

1. จดัท าค าสัง่ ผูรั้บผิดชอบติดตามขอ้มลู 
2. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยจดัสรรค่าวสัดุฝึก
เพ่ิมข้ึน 

  

  
 
 
 
 


