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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี   
 

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 และพัฒนา
ชุมชนสังคม  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 
 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา                                                             
  

พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามวิชาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                              
1. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. 
2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท่ีมีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 
4.  จ านวนนักเรียน นักศึกษามี
รายได้ระหว่างเรียน ปวช., ปวส. 
5.  จ านวนหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมคุณลักษณะ
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคล้องกับความต้องการชุมชน
และสังคม 
 
 

 
 
 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ 
   ประชาคมอาเซียน 
2. โครงการติดตามผู้ส าเร็จ  
   การศึกษา 
4. โครงการส่งเสริมการประกอบ 
   อาชีพอิสระเพ่ือให้มีรายได้   
   ระหว่างเรียน 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
6. โครงการเปิดสอนระดับ 
   ปริญญาตรี 
 
 
-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และรักในอาชีพ 
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ด้าน เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.2.2  การวิจัยและพัฒนา
ผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  
สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 
 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาด้านองค์ความรู้
ด้านการวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ 
 
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานบุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา  
2. จ านวนผลิตภัณฑ์จากการสร้าง 
ตราสินค้า (Brand) ของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 

 
 
 
 
1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
การวิจัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.2.3 การบริการทางวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 

พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการให้บริการชุมชน 
และสังคม 
 
1. จ านวนครั้งที่อบรมพัฒนาอาชีพ  
 

 
 
 
 
1. โครงการฝึกทักษะความช านาญ
ในสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
แรงงาน 
3. โครงการจัดท าหลักสูตรกับ
สถานประกอบการ 
4. โครงการอบรมความรู้ด้าน
วิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 
5. โครงการอาชีวบริการ 
6. โครงการต่อยอด OTOP 
7. โครงการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ 
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2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน คร ู
และบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

ลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา  

 

-จัดระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยใน   
สาขางานต่างๆ 
 -มีการตรวจสอบการด าเนินงานโดย
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและหัวหน้างานอาคาร
สถานที่ 

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 

ลดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของ
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

- แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองดูแล
นักเรียนนักศึกษาและจัดท าแฟ้ม
ประวัติ  
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ครูปกครอง  
เพ่ือให้ค าปรึกษาควบคุมให้
สอดคล้องดูแลผู้เรียนทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ 
-จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ 

2.3.3 ความเสี่ยงด้านสิ่ง 
เสพติด 

ลดปัญหาการเสพสารเสพติดของ
ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

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

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัย 
อันควร 

ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย   
อันควร   

- ประสานงานกับกับครูที่ปรึกษา  
ครูผู้สอน และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
-สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
และผลกระทบที่จะได้รับ 
 
 

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

ลดปัญหาการพนันและการมั่วสุม  -ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
และภายในเพื่อป้องกันการมั่วสุมและ
เล่นการพนัน 
- ให้ความรู้ ข้อกฎหมายและจัดอบรม
ให้ทราบถึงโทษ พิษภัยอันเกิดจากการ
พนันและการมั่วสุม 
-จัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
-จัดครูออกตรวจแหล่งมั่วสุ่มร่วมกับ
จังหวัด 
-ก าหนดบทลงโทษและปฏิบัติตามกฏ
อย่างเคร่งครัด 
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2.4  การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

2.4.1 การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
 

1)  ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
 

1. โครงการอบรมความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 
2. โครงการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นกรรมวิธีรมด า 
3. โครงการรับงานบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 
4. โครงการสอนเสริมความรู้เบื้องต้นการ
บ ารุงรักษาหม้อไอน้ า 
5. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาให้ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน 
นักศึกษา 
6. โครงการสัมมนาวิชาชีพทางการบัญชี 
7. โครงการวันสุนทรภู่ 
8. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
9. โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2557 
10.โครงการจัดท าและประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
11. โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
12. โครงการ (English Camp) 
13. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
14. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส. 

2)  ควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้วัสดุฝึกทุก
สาขาวิชาชีพให้เหมาะสม สอดคล้องกับการจัดสรร
งบด าเนินการของทุกสาขาวิชาชีพอย่างเพียงพอ 
 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภณัฑ์ สาขางาน/
สาขาวิชา 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

2.4.2  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

1)  ควรสนับสนุนให้สร้างผลงานที่เป็นโครงงาน
ทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้มากข้ึน
และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับสูงขึ้น 
 
 

 
 

- มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการ  
  จัดท านวัตกรรมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ  
  โครงงานวิชาชีพ 
 
- สนับสนุนให้ผู้เรียนส่งผลงานด้านนวัตกรรม   
  งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิชาชีพ 

 
2)  ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งนักศึกษาออกไป
สาธิตวิธีการ  กระบวนการในการผลิตชิ้นงานกับ
ชุมชน หรือวิทยาลัยฯใกล้เคียง 
 

- จัดท าโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ืออาชีพ 
 
- 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 าโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่
ผลงานโครงการ สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครู
ระดับสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
ระดับภาค  และระดับชาติ 

 

 

 

 

 

  

 

 


