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ตอนท่ี 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
  
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือให้สังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นมีความ
มั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดกระบวนการศึกษา  ดังนั้น  จึงจัดท าการประกัน
คุณภาพภายในโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 

2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา (Philosophy) 
 
 “ ตรงต่อเวลา  รักษาวินัย  ร่วมใจสามัคคี  ท าดีเพ่ือส่วนรวม” 
 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 สถานศึกษามุ่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาชุมชนสังคม  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 

 พันธกิจ  (Mission) 
 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการ 
                            ชุมชนและสังคม 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
 พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้บริการชุมชน และสังคม 
 
 อัตลักษณ์   
 
    คนดี   (A  Good  Person) 
 
 เอกลักษณ์ 
 
    จิตบริการ  Service  Mind 
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 เป้าประสงค์  (Goal) 
    1.  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถมีทักษะอาชีพและบุคลากรในสถานศึกษา 
                         มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาชีพ  มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         ที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ให้ผู้เรียนโดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
                         และสังคม 
  3.  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ  สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของนักศึกษาและชุมชน 

    ด้านการวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 
4.  ชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการได้รับการบริการและพัฒนาอย่างทั่วถึง และมี 
    ประสิทธิภาพ 

 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา                                                             
  

พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ   
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 2 ส่ ง เสริมคุณลักษณะ
ผู้ เ รี ยนด้ านคุณธรรมจริ ย ธ ร รม
สอดคล้องกับความต้องการ 
ชุมชนและสังคม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                           

-เพ่ิมปริมาณผู้เรียน และยกระดับ   
 คุณภาพผู้เรียน 
-สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ   
 เรียนรู้วิชาชีพ 
-ยกระดับสมรรถนครูและบุคลากร  
 ทางการศึกษา 
 
-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
 และรักในอาชีพ 
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ด้าน เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.2.2 การวิจัยและพัฒนา 
งานโครงงานทางวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

พันธกิจ 3 พัฒนาด้านองค์ความรู้
ด้านการวิจัย  นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

สร้างศักยภาพด้านการวิจัยฯ 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์โดย
จัดท าโครงการ 
-ส่งเสริมบุคลากรจัดท านวัตกรรม  
 สิ่งประดิษฐ์ 
-สนับสนุนการจัดท าโครงงานวิจัย 
 สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
-สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
 ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.2.3 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 

พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการให้บริการชุมชน 
และสังคม 
 

-สร้างความร่วมมือกับสถาน 
 ประกอบการ 
-บริการวิชาชีพสู่ชุมชน  และ 
 ส่งเสริมอาชีพ 
-สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
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2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา
ลดลง 

 

- จัดระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยใน    
  สาขางานต่างๆ 
 - มีการตรวจสอบการด าเนินงานโดย 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
   ทรัพยากรและหัวหน้างานอาคาร 
   สถานที ่

2.3.2 ความเสี่ยงด้าน 
การทะเลาะวิวาท 

ลดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

- แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองดูแล   
  นักเรียนนักศึกษาและจัดท าแฟ้ม 
  ประวัต ิ 
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ครูปกครอง  
  เพ่ือควบคุมให้สอดคล้องดูแล 
  ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก 
  วิทยาลัยฯ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี 
  เป็นหมู่คณะ 

2.3.3 ความเสี่ยงด้าน 
สิ่งเสพติด 

ลดปัญหาการเสพสารเสพติดของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

- จัดให้มีการตรวจสารเสพติดอย่าง 
  น้อยปีละ1 ครั้ง และมีการสุ่มตรวจ 
- จัดครูที่ปรึกษาให้ค าท่ีปรึกษากับ 
  นักเรียนนักศึกษา 
- ให้ความรู้ โทษพิษภัยอันตรายและ 
  ข้อกฎหมายอันเกิดจากสิ่งเสพติด  
- ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง 
  และหน่วยงานภายนอก 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร ระดับหนึ่ง 

- ประสานงานกับกับครูที่ปรึกษาอย่าง 
  ต่อเนื่องและครูผู้สอน ติดต่อกับ  
  ผู้ปกครอง 
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ  
  และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย 
  อันควร 
 
 

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

ลดปัญหาการพนันและการมั่วสุม
ได้ระดับหนึ่ง 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  
  และภายในเพื่อป้องกันการมั่วสุมและ 
  เล่นการพนัน 
- ให้ความรู้ ข้อกฎหมายและจัดอบรม 
  ให้ทั่วถึงโทษ พิษภัยอันเกิดจากการ 
  พนันและการมั่วสุม 
- จัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างความ 
  สามัคคีในหมู่คณะ 
- จัดครูออกตรวจแหล่งมั่วสุ่มกับ 
  จังหวัด 
- ก าหนดบทลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
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2.4  การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

2.4.1  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1)  ควรสนับสนุนให้สร้างผลงานที่เป็นโครงงาน
ทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้มากข้ึน
และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับสูงขึ้น 
 
 

- มีการจัดสรรงบประมาณใช้ครูและเพ่ือใช้ในการ  
  จัดท านวัตกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ  
  โครงงานวิชาชีพ 
- สนับสนุนให้ผู้เรียนส่งผลงานด้านนวัตกรรม   
  งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิชาชีพ 

 
2)  ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งนักศึกษาออกไป
สาธิตวิธีการ  กระบวนการในการผลิตชิ้นงานกับ
ชุมชน หรือวิทยาลัยฯใกล้เคียง 
 

- จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต   
  ผู้ประกอบการ OTOP  ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ 
- สนับสนุนให้ครู  บุคลากร  และผู้เรียน  จัดท า  
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit  center   
  ร่วมกับชุมชน 
- สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานวิชาชีพร่วมกับ  
  ชุมชน และไปสาธิตการใช้ประโยชน์จริงกับ 
  ชุมชน 

 
3)  ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ครู  อาจารย์ ในการ
ผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัย
ให้มากขึ้น  เช่น สนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง  การให้รางวัลแก่ครู อาจารย์ที่มีผลงานที่
ได้รับรางวัลในแต่ละระดับ 

- จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยครู 
- การจัดประกวดผลงานวิจัยครู ประจ าปีการศึกษา  
  2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


