
๑๐ 

 

 
ตอนที่ 2 

 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

2.1  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา  ความรู้ดี  มีคุณธรรม  ล ้าเลิศบริการ  สรรค์สร้างสังคม 
 

 วิสัยทัศน์ มุ่งม่ันเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา 
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการให้บริการชุมชนและสังคม  สาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะในการใช้งานเพ่ือการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองอาเซียน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการนานาชาติด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือ
ผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 4. จัดอบรมวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับบุคคล ชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของประชาคมอาเซียน 
 5. ด้าเนินการและส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์แก่บุคลากรของ
สถานศึกษาและบุคลากรของสถานประกอบการ 
 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

รับผิดชอบ  นอบน้อม  พร้อมบริการ 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาแห่งการบริการ  (The Land of Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจ่าย จ้านวนเงิน ร้อยละ 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส้าหรับการเรียนการสอน 1,218,271 20.79 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ 
    ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

303,399 5.17 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้า การประกวด การ 
    แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
    สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

371,187.40 6.33 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  
    เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ 
    วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ 
    ส่งเสริมการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

294,434 5.02 

รวมรายจ่าย 2,187,291.40 37.31 

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด าเนินการ  
   1.1 งบด้าเนินงาน ปวช. 1,093,730.00 
   1.2 งบด้าเนินงาน ปวส. 734,630.00 
   1.3 งบด้าเนินงานระยะสั น 180,000.00 
2. งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  
    2.1 ค่าหนังสือเรียน 1,218,000.00 
    2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 768,550.00 
3. งบรายจ่ายอ่ืนๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  
    3.1 โครงการ Fix It Center 294,800.00 
    3.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 75,000.00 
    3.3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 30,000.00 
    3.4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 79,000.00 
    3.5 โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 40,000.00 
    3.6 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่นานาชาติ 36,000.00 
    3.7 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาสฯ 100,000.00 
    3.8 โครงการจดัการศึกษาร่วมหลักสูตร (ทวิศึกษา) 858,764.00 
4. เงินรายได้สถานศึกษา 350,473.96 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 5,858,947.96 

 
   หมายเหต ุ มีงบที่ไม่รวมอยู่ในงบด าเนินการ  ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา 
                เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
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2.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 
1. คุณภาพของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาใน
เร่ืองการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V-net) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
การจัดท้าแผนป้องกันการออกกลางคัน  
เพื่อให้มียอดผู้เรียนส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเพิ่มมากขึ น 
2. สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนบัสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานวิจัย 
 

 
 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน
นักศึกษา เพื่อเตรียมสอบ V-net 
2. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
3. โครงการพัฒนาและต่อยอด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
อาชีพ 

 
 
 
- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 
- นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพิม่
มากขึ น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
1. ส่งเสริมให้อัตราผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร สูงขึ นเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
2. ส่งเสริมใหผ้ลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-net) สูงขึ น 
3. ลดอัตราการออกกลางคันให้นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
1. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
แห่งชาติ 
2. โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน
นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ (V-net) 
4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
แห่งชาติ 
6. โครงการบริหารความเสีย่ง 
7. โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษา 
8. โครงการพัฒนาและสรา้งความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
นักศึกษา 

 
 
 
- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 
- อัตราการออกกลางคันอยู่ในเกณฑ์
ที่ลดลง 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554 
1.วิทยาลัยฯ ควรก้าหนดโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับผูส้้าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี และก้าหนดตัวชี วัดไว้
ในแผนด้วย 
 

 
 
 
 
1. โครงการปัจฉิมนเิทศและพบ
ตลาดแรงงาน 
2. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาตนเอง 
3. โครงการบริหารจัดการการบรกิาร
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
- วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพิ่มขึ น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

2. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนด้าเนินการ และ
รายงานผลการทดสอบ V-NET 
3. วิทยาลัยฯ ควรมีการจดังบประมาณ
สนับสนุนให้โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ อย่าง
เหมาะสม 
4. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนส่งเสรมินักเรียน
นักศึกษาให้ท้าโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
ให้มีคุณภาพพร้อมวิจัย 5 บท 
5. วิทยาลัยฯ ควรเร่งพัฒนาและให้ความรู้
เกี่ยวกับ ระบบ MIS แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วิทยาลัยฯ ควรจดัให้มีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานอ่ืน 
7. วิทยาลัยฯ ควรสร้างความตระหนักและ
ชี ให้เห็นถึงความส้าคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน
นักศึกษาเพือ่เตรียมสอบ V-NET 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสือ่
นวัตกรรมและงานวิจยั 
5. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
6. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
7. โครงการความร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพการจดัการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 
9. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
ประกันคณุภาพ 

- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


