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คํานํา 
  การจัดการศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงที่สําคัญ   ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมี

คุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติมุงหวังซึ่งจะพัฒนาไปสูเปาหมายดังกลาวไดจําเปนตองมี

วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและสอดคลองกับความพรอมขององคกรในการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยจึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนการดําเนินการอยางเหมาะสม 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการจึงไดจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 3 ป

การศึกษา ( พ.ศ. 2555 -2557) เพื่อใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชกระบวนการบริหารแบบมสีวนรวมในการ จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย ศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

แผนแมบทการจัดการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิเคราะหสภาพแวดลอมของวิทยาลัย

ดวยวิธี   SWOT  Analysis  จากน้ันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร และเปาหมายในการ

พัฒนา จัดทํางาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปนเอกสารที่มีคุณคาตอการจัด การศึกษาของ

วิทยาลัย หวังเปนอยางย่ิงวาทุกหนวยงาน และบุคลากรทุกระดับจะนําแผนพัฒนาฉบับน้ีไปใชในการ

พัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ สืบตอไป            

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 คํานา 
 สารบัญ 
 แผนผังการบริหารงาน 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของวิทยาลัย 
  1. ความเปนมาของวิทยาลัย  
     ช่ือวิทยาลัย  
     สถานที่ต้ัง  
     ขอมูลดานเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชนบรเิวณวิทยาลัย  
     ขอมูลผูปกครอง  
     ประวัติของวิทยาลัย  
    
 สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
  1.  วิสัยทัศน 

2.  พันธกิจ 
3.  อัตลักษณ 

 

  4.  เอกลักษณ  
  5.  ประเด็นวิสัยทัศนและพันธกจิ  
  6.  เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จตามพันธกิจ 

 

 

 สวนท่ี 3 แผนงาน กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
สวนท่ี 4 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน เปาหมายและงบประมาณ  
           (ปการศึกษา  2555–2557) 
สวนท่ี 5 การวางแผนจัดการงบประมาณ การวางแผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 
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สวนท่ี 1  

ขอมูลท่ัวไปของวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย 

 
1.  ความเปนมาของวิทยาลัย 

1.1  ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
ชื่อวิทยาลัย  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ    รหัสสถานศึกษา 1120100113 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ  รหัสสถานศึกษา 1120100110 
 
ประวัติของวิทยาลัย 

 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจเปน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสํานักบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ัง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ต้ังอยูเลขที่ 119 หมูที่ 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2526 โดยนายนิคม หมดราคี เปนผูรับใบอนุญาตจัดต้ังสถานศึกษา 
และมีนายนิวัตร หมดราคี เปนผูทําหนาที่ปฏิบัติงานแทนผูรับใบอนุญาต โดยเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปวช. 1 ถึง ช้ัน ปวช. 3 วิชาที่เปดสอนคือ ประเภทพาณิชยกรรม สาขา
การขายและสาขาการบัญชี ตอมาไดเพิ่มสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สวนโรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ 
จัดต้ังเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ตามใบอนุญาตเลขที่ 8/2526 โดยเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ัน ปวส. 1 ถึง ปวส. 2 วิชาที่เปดสอนคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  ป พ.ศ.2539 โรงเรียนไดขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใชหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจและในป พ.ศ. 2546 โรงเรียนไดขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใชหลักสูตร
กรมอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการ
ขาย สาขางานการบัญชี และไดเพิ่มสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจในเวลาตอมา และในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

  ป พ.ศ. 2554 ไดรับอนุญาตจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 ใหเปลี่ยนช่ือ
สถานศึกษาจากโรงเรียนพัทยาพณิชยการ เปน “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ” และโรงเรียน
พัทยาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปน “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ ” ช่ือภาษาอังกฤษเปน  
“ Pattaya Business Administration Technological College ” 
 

 
 



สถานท่ีต้ัง   
 

    เลขที่ 119 หมูที่ 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
รหัสไปรษณีย  20150  โทรศัพท 038-423938 , 038-367319 โทรสาร 038-423938                 
E-mail : info@pbac.ac.th  Website http://www.pbac.ac.th สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

 
ตราสัญลักษณประจําวิทยาลัย 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนรูปวงกลม ดานในมีคบเพลิง แสดงถึง การศึกษาที่เต็มไปดวยความรูอันสวางไสว วงกลม

รอบนอกเปนช่ือ วิทยาลัย อําเภอ และจังหวัด วงกลมดานในมีอักษรยอ พพก. เปนช่ือยอของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ และ อักษรยอ พธบ. เปนช่ือยอของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา
บริหารธุรกิจ มีชอชัยพฤกษอยูทางดานซายและขวา แสดงถึงความงอกงามทางการศึกษา ดานลาง
เปนช่ือวิทยาลัย และขอความคําวา “คุณธรรม นําวิชาชีพ” 
 



แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / วิทยาลยัเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 
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สีประจําวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีฟา และสีเหลือง 
สีฟา หมายถึง  ความเจริญงอกงามของการศึกษา ความเกง ดี มีความสุข 
สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีงาม ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทย 
 

1.2  สภาพชุมชน  แผนผังวิทยาลัย  

  วิทยาลัยฯ ต้ังอยูบนถนนพัทยา – นาเกลือหางที่วาการเมืองพัทยาเพียง 2 กม.สภาพชุมชน
โดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯอยูใกลกับวัดโพธ์ิสัมพันธ และที่วาการเมืองพัทยา มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ต้ังแตระดับอนุบาลถึงอาชีวศึกษา ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพคาขายและกิจการดาน
การบริการประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีชุมชนใกลเคียงที่นับถือ ศาสนาคริสต และอิสลาม 
เมื่อเมืองพัฒนามีการขยายเขตเศรษฐกิจจึงเริ่มมีสถานบันเทิง โรงแรม และแหลงทองเที่ยวมากมาย มี
โรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน มีโรงเรียนประถม-มัธยมประจําเมืองพัทยาคือ
โรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งเปนวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียง 

  
  ขอมูลผูปกครอง   

 

  นักเรียน นักศึกษา พักอยูอาศัยกับบิดามารดารอยละ 48 ระดับการศึกษาของผูปกครอง
สวนใหญอยูในระดับตํ่ากวามัธยมตนรอยละ 43 อยูในระดับมัธยมตนรอยละ 30 ระดับมัธยมปลาย
และระดับ ปวช.รอยละ 19 ระดับอนุปริญญาและปวส. รอยละ 6  ระดับปริญญาตรีรอยละ 4 สวน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรีมีรอยละ 0 อาชีพของผูปกครองนักเรียนรอยละ 39 ประกอบอาชีพ คาขาย
หรือธุรกิจสวนตัว รอยละ 31 เปนพนักงานหรือลูกจางบริษัท  รอยละ 12 รับราชการ รอยละ 8 
อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 4 ทํางานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆไมระบุอีกรอยละ 6 

 
 
 
 
 
 



รายไดเฉลี่ย/ป ของผูปกครอง 
มากกวา 600,000  บาท                 6% 

                                              480,000 – 599,999 บาท               3% 
                                              360,000 – 479,999 บาท               8% 
                                              240,000 – 359,999 บาท              13%  
                                              120,000 – 239,999 บาท              22% 
                                               60,000  -  119,999 บาท             41% 
                                               ตํ่ากวา  60,000 บาท                    7% 
 

แผนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  ปรัชญาวิทยาลัย 
 

เรียนดี กิจกรรมเดน เนนเทคโนโลยี มีวฒันธรรมไทย หัวใจสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. สภาพปจจุบัน 

 2.1  จํานวนนักเรียน ครู บุคลากร  อาคาร สถานท่ี 

 จํานวนครู/ บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอ่ืนๆ นักเรียน(สํารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2555) 
ประเภท ปงบประมาณ คาดการณปงบประมาณ 

2555 2556 2557  (คน) 

ผูอํานวยการ/คร ู 28 27 29 
บุคลากรทางการศึกษา 4 4 5 
บุคลากรอื่นๆ 4 4 4 
นักเรียนรวมทั้งสถานศึกษา 646 532 650 
จําแนกตามชั้นป    
ปวช.ชั้นปท่ี 1      รวม 
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ปวช. ชั้นปท่ี 2    รวม 
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ปวช. ชั้นปท่ี 3    รวม 
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
 

139 
 

104 
 

92 

115 
 

96 
 

78 

155 
 

105 
 

95 

ปวส.ชั้นปท่ี 1      รวม 
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ปวส. ชั้นปท่ี 2     รวม 
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

157 
 

154 

132 
 

111 

170 
 

125 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาของผูอํานวยการ /ครู ในวิทยาลัย 

ระดับการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

มี (คน) ไมม ี(คน) รวม (คน) 
ปริญญาเอก 1 - 1 
ปริญญาโท - - - 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 2 - 2 
ปริญญาตรี 27 - 27 
ตํ่ากวาปริญญาตรี - - - 
รวมท้ังวิทยาลัย 30 - 30 

 
จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 
  สาขาวิชาพณิชยการ 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6 

 

สาขางานการบัญชี 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

5 4 1 4 1 - - 5  

สาขางานการขาย 
 

        

 
จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยกรรม 

6 3 3 3 3 - - 6  

สาขางานคอมพิวเตอร 
 

        

 
 

 

 

 



จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จํานวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิเ

ศษ
 

ม ี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
า

เอ
ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยกรรม 

 
 

12 

 
 

12  

 
 

12 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12 

 

สาขางานกลุมทักษะ
วิชาชีพ 

 
        

  

ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ลําดับท่ี ประเภทสิ่งกอสราง จํานวน หนวยนับ 
1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 หลัง 
2 อาคารสําหรับกิจกรรม 1 หลัง 
3 อาคารโรงอาหารและหองประชุม 1 หลัง 
4 หองสมุดและศูนยวิทยบริการ 1 หอง 
5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 หอง 
6 หองพิมพดีด 1 หอง 
7 หองเรียนปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง 
8 หองวิทยาศาสตร 1 หอง 
9 อาคารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 หลัง 
10 หองพักครู 4 หอง 
11 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
12 หองพยาบาล 1 หอง 

  



2.2  โครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 

แผนผังการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.นิวัตร หมดราค ี
ตัวแทนผูรับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 

ผูอํานวยการสถาบัน 

อ.มะลิ โหถนอม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ / รองผูอํานวยการสถาบัน 

อ.นีรนาท ฐิติปญโยภาส 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / นายทะเบียน ปวช. 

อ.ศรีเวียง โหถนอม อ.วรรณา เขียนด ี นางมลิ หมดราคี 

ฝายวิชาการ/ Research & Development 
อ.ศรีเวียง โหถนอม   แผนกการตลาด 
  - อ.สุธาทิพย ชื่นชม 
  - อ.วัลยศร รักซอน 
  - อ.ธวัชชัย อัครมหาไพศาล 
  - อ.ปนรรฐพร ศิลปะชัย 
อ.นวลจันทร ทองบณัฑติ       แผนกบญัชี    
  - อ.ธนพร ตอวงษ 
  - อ.สุภา ตันเจริญ 
  - อ.เบ็ญจา ปนเทียม 
  - อ.นิภาพร ศรีสงคราม 

ฝายประกันคุณภาพการศกึษา/ 
พัฒนาอาจารย บคุคลากร 
  - อ.ภคพร น้ําใจสุข 
  - อ.เบ็ญจา ปนเทียม 
  - อ.สุธาทิพย ชื่นชม 
  - อ.พฤศชาติ แกวกระจาย 
ฝายพัฒนาผูเรียน/กจิกรรมพิเศษ    
  - อ.วนิดา วิเชียรสวัสดิ ์
  - อ.ธวัชชัย อัครมหาไพศาล 
 

ฝายการเงิน/ธุรการ 
  - นางสาวนุชรัตน พนาวฒุิกร 
  - นางสาววัชราภรณ มีหนุน 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - อ.สุรศักดิ์ ผันศิริ 
  - อ.ปยะณัฐ โพธิมัด 
ฝายกองทนุกูยืม  
  - นางสาวกนกวรรณ ฉลองนันทชัย 
  - นางสาวหนึ่งฤทยั จันทรนิยม 
ฝายวัสดุ/อุปกรณ/อาคารสถานที ่
  - อ.ลิขิต แดงออน 
ฝายสนับสนุน 
  - นายสมจิต บัณฑิตย 
 

 

 

อ.อุทัยวรรณ รัชเดช        แผนกสังคม/ 
ภาษา/หองสมดุ 
  - อ.กุศลสิริ เกษวงษ 
  - อ.ธัญนันท นัฐชลิตพงศ 
  - อ.ภคพร น้ําใจสุข 
  - อ.นันทนิต มุงคุณพรม 
  - อ.สิรินาฎ นิลนวล 
อ.พรทิพย เทพจันทึก     แผนกคอมพิวเตอร 
  - อ.สุรศักดิ์ ผันศิริ 
  - อ.ภัศรา พาพรมมา 
  - อ.พฤศชาติ แกวกระจาย 
  - อ.บุญพราว สีกลอม 
  - อ.ปยะณัฐ โพธิมัด 
 

 



2.3  หลักสูตร การเรียนการสอน 
 

 วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ.2545 ปรับปรงุ พ.ศ.2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 

 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
 ประกอบดวย 3 แผนกวิชา ไดแก 

• แผนกวิชาการบญัชี 
- สาขาวิชาการบัญชี 

• แผนกวิชาการขาย 
- สาขาวิชาการขาย 

• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  ประกอบดวย 3 แผนกวิชา ไดแก 

• แผนกวิชาการบญัชี 
- สาขาวิชาการบัญชี 

• แผนกวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการตลาด 

• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

 
2.4  บรรยากาศ สิ่งแวดลอม และความพรอมของวิทยาลยัฯ 

  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ เปนสถานศึกษาที่เปดสอนในสายวิชาชีพเปน
แหงแรกของเมืองพัทยา มีความพรองทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณการเรียน และบุคลากร การเดินทาง
สะดวก เพราะอยูในเขตชุมชน ครูและบุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาคอนขางสูง บุคลากรมีความ
ต่ืนตัวในการพัฒนาความรูอยูเสมอ เปนแหลงการเรียนรูแกชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  บทบาทหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา 
  

3.1  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 มีหนาที่เปนผูชวยในการบริหารวิทยาลัย โดยพิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ

เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังน้ี 
1.  กําหนดเปาหมาย นโยบายและวางกลยุทธในการพัฒนาวิทยาลัย 
2.  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจําปของวิทยาลัย 
3.  เรื่องตางๆ ที่ผูอํานวยการและผูบริหารวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
4.  กํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

 

 3.2  ผูบริหารวิทยาลัย 
  1.  ดร.นิวัตร   หมดราคี ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พัทยาพณิชยการ 
  2.  อ.มะลิ   โหถนอม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พัทยาบรหิารธุรกจิ 
  3.  อ.นีรนาท ฐิติปญโยภาส รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พัทยาพณิชยการ 
  4.  อ.ศรีเวียง โหถนอม หัวหนาฝายวิชาการ 

5.  อ.วรรณา เขียนดี  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
   และพัฒนาบุคลากร 

  6.  นางมล ิ หมดราคี หัวหนาฝายการเงิน ธุรการ ฝายเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
  ผูบริหารวิทยาลัยมีหนาที่ชวยบริการกิจการของวิทยาลัย วางแผนการปฏิบัติงาน 
กํากับดูแล โดยมลีักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.  บรหิารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของวิทยาลัย 
  2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  3.  จัดทําและพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลยั การจัดกระบวนการเรียนรู 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดประเมินผล 
  4.  จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบ PDCA และ SWOT 
  5.  การบริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพยอื่นๆ 
  6.  วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตงต้ัง การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
  7.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 



  8.  ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และใหบริการวิชาชีพแกชุมชน 
  9.  จัดระบบควบคุมภายในวิทยาลัย 
  10. จัดระบบชวยเหลือครู บุคลากร และผูเรียน 
  11. จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ 
  12. จัดใหครูและบุคลากรไดรับการอบรมดานเทคนิคและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  13. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนเปนรายวิชาทุกภาคเรียน 
  14. จัดหาครุภัณฑใหเหมาะสมกับทุกสาขางาน 
  15. จัดใหมีการประชาสัมพันธวิทยาลัย โดยการสรางเครือขายกับชุมชนและ
โรงเรียนตางๆ 
  16. จัดใหมีการพัฒนาการจัดทําเผยแพร ประกวดและบูรณาการ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ทั้งของครูและนักเรียน 
  17. จัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการอยาง
จริงจัง 
  18. จัดใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม 
  19. จัดใหมีการจัดระบบฐานขอมูลของวิทยาลัยและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
  

 3.3  ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ 
  ครู อาจารยมหีนาทีร่ับผิดชอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน 
ตารางสอน จัดตารางสอนรวมและตารางสวนบุคคลของแผนกวิชา 

1.  วางแผนและดําเนินงานดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
แผนกวิชาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง และรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

2.  ควบคุม ดูแล สงเสริม กํากับ ติดตามการเรียนการสอนแกปญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน การฝกงาน การวัดประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาใหเปนไปตามหลักสูตร และ
ระเบียบแบบแผน 

3.  จัดหาดูแลรักษา วัสดุฝก ครุภัณฑ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยีตางๆ ใหเพียงพอตอ
การจัดการเรียนการสอน 

4.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ 
การใชอุปกรณการเรียนการสอน 

5.  ติดตาม แนะนําเกี่ยวกับการทําโครงงาน โครงการสอน แผนการเรียนรู บันทึก
การสอน Course outline ออกแบบทดสอบทีห่ลากหลาย คูมือครู ใบงานตลอดจนแฟมสะสมผลงาน 

6.  ควบคุม ดูแลพัฒนาสํานักงาน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารใหสะอาด
เรียบรอย 

7.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนก ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสนอความดี
ความชอบของบุคลากรในแผนก 

8.  ดูแล บํารุง รักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย 



9.  ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
10. เสนอโครงการใหเปนระบบ PDCA และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ

ข้ันตอน 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 3.4  ผูปกครองและชุมชน 
  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมเสนอขอคิดเห็น จากการ
ประชุมผูปกครองและรวมแกปญหาดานความประพฤติของผูเรียนในกรณีที่วิทยาลัยขอความรวมมือ 
 
4.  บทบาทหนาท่ีของผูเรียน 
 

 4.1  กฎระเบียบของวิทยาลัย 
  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองของผูเรียน ทางวิทยาลัยไดมีการกําหนด
เครื่องแบบนักเรียนไว ดังน้ี 
 นักเรียนชาย ปวช. 
 1.  กางเกงสีเทาอมฟาเปนสเีฉพาะของวิทยาลัย เปนแบบสากลสุภาพ ไมรัดรูป(ไมใชทรงมอส
หรือเดฟ) มีหวงสําหรับคลองเข็มขัด ความยาวเพียงขอเทาเมื่อยืนตรง (ไมใชผายีนสหรือผามัน) สวม
ใหทับชายเสื้อใหเรียบรอย 
 2.  เสื้อ เปนเสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไมมีลวดลาย 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยที่อกเสื้อดานขวา 
 4.  ที่ปกคอเสื้อปกรูปดาวสีฟาตามจํานวนระดับช้ัน เชน ปวช.1 ปก 1 ดวง 
 5.  ใสเนคไทของวิทยาลัย 
 6.  รองเทาหนังสีดําหุมสน 
 7.  เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย ใชหัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 8.  ทรงผม รองทรงสูง ไมไวหนวดเครา ไมทําสีผม 
 9.  หามไวเล็บ และ ทาสีเล็บ 
 นักเรียนหญิง ปวช.  
 1.  กระโปรงสีเทาอมฟาเปนสีเฉพาะของวิทยาลัย ตัดแบบทวิชหนาหลัง ความยาวคลุมหัว
เขาไมเกิน 5 น้ิว (ไมใชผายีนสหรือผามัน) สวมใหทับชายเสื้อใหเรียบรอย 
 2.  เสื้อสีขาวแขนยาว ไมมีลวดลาย อกเสื้อดานซายปกอักษร PBAC 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยที่อกเสื้อดานขวา 
 4.  ที่ปกคอเสื้อปกรูปดาวสีฟาตามจํานวนระดับช้ัน เชน ปวช.1 ปก 1 ดวง 
 5.  ใสเนคไทของวิทยาลัย 
 6.  รองเทานักเรียนหญิงสีดํา หุมสน ถุงเทาสีขาว 
 7.  เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย ใชหัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 8.  ไมทําสีผม ผมยาวมัดผมใหเรียบรอย 
 9.  หามไวเล็บ และ ทาสีเล็บ  



นักเรียนชาย ปวส. 
 1.  กางเกงสีดํา 
 2.  เสื้อ เปนเสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไมมีลวดลาย 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยที่อกเสื้อดานขวา 
 4.  รองเทาหนังสีดําหุมสน 
 5.  เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย ใชหัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 6.  ทรงผม รองทรงสูง ไมไวหนวดเครา ไมทําสีผม 
 7.  หามไวเล็บ และ ทาสีเล็บ 
 นักเรียนหญิง ปวส.  
 1.  กระโปรงสีดํา 
 2.  เสื้อสีขาวแขนสั้น ไมมีลวดลาย 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยที่อกเสื้อดานขวา 
 4.  ติดตุงต้ิงของวิทยาลัยที่ปกคอเสื้อดานซาย 
 5.  รองเทาคัตชูสีดํา หุมสน  
 6.  เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย ใชหัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 7.  ไมทําสีผม ผมยาวมัดผมใหเรียบรอย 
 8.  หามไวเล็บ และ ทาสีเล็บ 
  

 4.2  การรวมกิจกรรม 
  การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวัดผลจาก 4 กิจกรรมหลกั 
  1.  กิจกรรมหนาเสาธง 
  2.  กิจกรรมชมรม 
  3.  กิจกรรมตางๆ ที่วิทยาลัยจัด 

4.  กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และกิจกรรมพิเศษที่
เกี่ยวกับชุมชน 

      การประเมินผล 
  1.  กิจกรรมหนาเสาธง เปนการประเมินผลในสวนที่ผูเรียนเขารวมกิจกรรม โดย
กําหนดในชวงเวลา 08.00 – 08.20 น. 
  2.  เปนการประเมินผล ในสวนที่ผูเรียนตองเขาประจําชมรม ในคาบที่ 5-6 ของทุก
วันศุกร 
  3.  เปนการประเมินผล ในสวนที่ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางวิทยาลัย 
จัดข้ึน 
  4.  กิจกรรมพิเศษ เปนการประเมินผล ในสวนที่ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมและ
ปกติวิทยาลัยจะจัดเพียงแค 1-2 ครั้ง ตอภาคเรียน 
  ถาผูเรียนไมผานกิจกรรมสวนใดสวนหน่ึง ถือวาไมผานกิจกรรมทั้งภาคเรียน แตการ
ซอมกิจกรรม จะมีการพิจารณาซอมเปนสวนๆ ผูเรียนที่ไมผานกิจกรรมตามหลักสูตร จะไมสามารถ
สําเร็จการศึกษาได 



 4.3  ขอกําหนดท่ีผูเรียนตองไมประพฤติตน 
  นักเรียนนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังน้ี 
  1.  กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใดๆ อัน
นาจะกอความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดี 
  2.  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในเวลาเรียน 
  3.  เลนพนัน จัดใหมีการเลนพนัน หรือมั่วสุมในวงพนัน 
  4.  พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 

5.  ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ 
หรือยาเสพติด 

  6.  ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู บังคับเพื่อเอาทรัพยผูอื่น 
  7.  แสดงพฤติกรรมชูสาวที่ไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
  8.  เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
  10  เที่ยวเตรหรือรวมกลุมสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 
  

4.5  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคมีดังน้ี 

1.  เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซือ่สัตย อดทน 
ขยันหมั่นเพียร เสียสละ 

  2.  เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความรับผิดชอบตอสังคม ตอสวนรวม ดํารง
ตนเปนพลเมอืงที่ดีของประเทศ และของโลก 
  3.  เปนผูที่รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง และสวนรวม 
  4.  เปนผูมีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การทํางาน การแกปญหาอยางเปน
ระบบ 
  5.  เปนผูมีความรูพื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถทําไปใชในการศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพได 

6.  เปนผูมีความรูความสามารถในการดูแลสุขภาพ เปนบุคคลที่มีสุขภาพดีทั้ง
รางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข พรอมทั้งรวมมือกับ
วิทยาลัย และชุมชนในการดูแลอนามัยของสวนรวม 

  7.  เปนผูมีจิตสํานึกที่ดี 
  8.  เปนผูใฝรู ใฝเรียน ใฝดี อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
  9.  เปนผูมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีพื้นฐาน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
  10. เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักอนุรักษมรดกและวัฒนธรรม 
เอกลักษณของชาติใหดํารงอยูสืบไป 
  11. เปนผูมีความรูความสามารถในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด และรู
คุณคา ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพดีและรูหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



  12. เปนผูมีศรัทธา และเช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตย สามารถนําขบวนการ
ประชาธิปไตยไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 2  
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สวนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษา 

 
1.  วิสัยทัศน 

 

วิทยาลัยฯ มุงมั่นที่จะเปนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่เปนองคกรแหงการเรียนรู   ที่มี   
“ คุณภาพมาตรฐาน โดยเนนเรียนดี  กิจกรรมเดน เนนเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสากล ” 
ดวยความรูวิชาชีพพรอมวิชาการโดยผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยจะตองมีทักษะวิชาการเปนเลิศ มี
คุณธรรม กาวทันสังคมโลกพรอมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพื่อนําความรูและทักษะมา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

 
2.  พันธกิจ 

 

พันธกิจที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มสมรรถนะและจัดบริการดาน 
วิชาชีพดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีศูนยฝกประสบการณทางวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานมี
ความสามารถหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

พันธกิจที่ 3 สงเสริมสนับสนุน การจัดทําโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยทั้ง
ของครูและผูเรียน สงเสริมใหมีการนําไปประกวด เผยแพรตอสาธารณชน 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานมีการสงเสริม
ดานการศึกษาตอและการไปศึกษาดูงานตางประเทศ 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชนเปนการเพิ่ม
ประสบการณดานสิ่งแวดลอมและดานคุณธรรม 

 
3.  อัตลักษณ  

 

เรียนดี  : วิทยาลัยฯมี เปาหมายหมายที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในดานการเรียนรูสูอาเช่ียนเพื่อที่จะเปนกําลังสําคัญตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

นิสัยดี  : สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม – จริยธรรมสรางอุปนิสัยอันพึงประสงคที่ดี
ของนักเรียน  นักศึกษา 

สุขภาพดี : นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี 
ปราศจากสิ่งเสพติด  
4.  เอกลักษณ 
 สถาบันอาชีวเอกชน พัฒนาคน เพือ่ รองรับ AEC 
 

เพื่อใหสอดคลองกบั วิสัยทัศน และบรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ดังน้ัน วิทยาลัยฯจึงได
กําหนดพันธกิจในการพฒันาวิทยาลัย ดังน้ี 



 
ประเด็นวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นวิสัยทัศน 
พันธกิจ 

(Mission) 

1. วิทยาลัยฯ มุงมั่นที่จะเปนสถาน
บันอ า ชี ว ศึ กษา เอกชนที่ เ ป น
องคกรแหงการเรียนรูเปนสถาบัน
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเนนการ
เ รี ย น ดี   กิ จ ก ร ร ม เ ด น  เ น น
เทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจ
สากล 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่พิ่มสมรรถนะและ 
    จัดบริการดานวิชาชีพดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีศูนยฝก 
    ประสบการณทางวิชาชีพ 
2. พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมคีวามรูความชํานาญเฉพาะดานมีการ

สงเสริมดานการศึกษาตอและการไปศึกษาดูงานตางประเทศ 
3. สงเสริมสนับสนุน การจัดทําโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัยทั้งของครูและผูเรียน สงเสริมใหมีการนําไปประกวด 
เผยแพรตอสาธารณชน 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
2. ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย

จะตองมีทักษะความรู วิชา ชีพ
พรอมวิชาการ 

5. พัฒนาระบบการเรยีนการสอนใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
มีความสามารถหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะดาน
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

4. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใชชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6. พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชน
เปนการเพิ่มประสบการณดานสิ่งแวดลอมและดานคุณธรรม 



เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จตามพันธกิจ 

พันธกิจ 

(Mission) 

เปาหมาย 

(Goal) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย 

1. พัฒนากระบวนการ 
   จัดการเรียนการสอนที่ 
   เพิ่มสมรรถนะและ 
   จัดบริการดานวิชาชีพ 
   ดวยสื่อเทคโนโลยีที่  
   ทันสมัย จัดใหมีศูนยฝก 
   ประสบการณทางวิชาชีพ 
 

1. ผูเรียน มีความรู ความสามารถ 
    เหมาะสมกับวัยเพียงพอที่จะ 
    ศึกษาตอหรือ ออกไปประกอบ 
    อาชีพดวยประสบการณและ 
    สติปญญาสามารถแกไขปญหา 
    ไดดี 
2. ผูเรียนไดรับความรูจากการใช 
   เครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนรู 
   ตางๆ ที่สอดคลองกับวิชาชีพ 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทํามีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ 

2. รอยละของผูเรียนที่สามารถใช 
    เทคโนโลยี อุปกรณสื่อ ไดตามสาขา

งาน 

2. พัฒนาบุคลากรในองคกร

ใหมีความรูความชํานาญ

เฉพาะดานมีการสงเสริม

ดานการศึกษาตอและ

ก า ร ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น

ตางประเทศ 

3. ครู – บุคลากร ไดรับการพัฒนา 
   และสงเสริมในดานการศึกษาทั้ง  
   ในและตางประเทศเปนการเพิ่ม 
   ศักยภาพดานการการเรียนรู  
   ควบคูคุณธรรม-จริยธรรมสงเสรมิ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 

4. ครูทุกคนไดรับการฝกอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ อยางนอย 20ช.ม.ตอป 

5.  ครู – บุคลากรไดรับการฝกอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม 1 ครั้งตอ 1 เรียน 

3. สงเสริมสนับสนุน การ

จั ด ทํ า โ ค ร ง ง า น 

นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ 

งานวิจัยทั้ งของครูและ

ผูเรียน สงเสริมใหมีการ

นําไปประกวด เผยแพร

ตอสาธารณชน 

 

4.มี โ คร ง ง าน  สิ่ ง ประ ดิษฐ  ง าน
สรางสรรค งานวิจัย ทั้งของครู
และผูเรียน 

5. มีการนําโครงการ สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค งานวิจัย ทั้งของครู
และผู เรียน ไปประกวด และ
เผยแพรตอสาธารณชน 

6.จํานวนโครงงาน สิ่ งประดิษฐ  งาน
สรางสรรค งานวิจัย ของผูเรียนตาม
สาขางาน 

7.จํานวนโครงงาน สิ่ งประดิษฐ  งาน
สร างสรรค  งานวิจัย  ของครูตาม
สาขาวิชา 

8.จํานวนโครงงาน สิ่ งประดิษฐ  งาน
สรางสรรค งานวิจัย ของสถานศึกษาที่
มีการนําไปใชไมนอยกวารอยละ 50 
ของจํานวนผลงานทั้งหมด 

9. จํานวนโครงงาน สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย ของสถานศึกษาที่
มีการนําไปเผยแพรตอสาธารณชนไม
นอยกวารอยละ 25 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด 



พันธกิจ 

(Mission) 

เปาหมาย 

(Goal) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย 

10. จํานวนโครงงาน สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย ของสถานศึกษาที่
ไดรับรางวัลไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด 

4.  พัฒนาระบบการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม
มาตรฐานอาชีวศึกษา 

6. สถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาอยางเปนระบบ 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
ตนสังกัด มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

12. ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม 

5. พัฒนาผูเรียนและผูสาํเรจ็
การศึกษา 

 

7.  ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามเกณฑของวิทยาลัย 

8. ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรได

ตามกําหนดและมผีลการเรียนที่

ดีตามมาตรฐานวิทยาลัย 

9. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีในการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบ

ระดับ ชาติV-NET 

 

 

13. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษา

ตอตรงตามสาขาที่เรียน 

14. รอยละของผู เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

15. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ

สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

16. รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด านการ
อาชีวศึกษา (V-NET) 

6. พัฒนาระบบการเรียน
การสอนใหมีความรูความ
ชํ าน าญ เ ฉ พาะด า น มี
ความสามารถหลากหลาย
เพื่ อ เพิ่ม ศักยภาพและ
สมรรถนะดานวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ 

10. ผูเรียนมีความรูทางวิชาการและ

มีความ ชํานาญทักษะ วิชา ชีพ

สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

17. รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
เฉลี่ย 3.51-5.00 

18. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําตรงตามสาขาอาชีพ 

7. พัฒนาและสงเสริมให
นักเรียนมีโอกาสบริการ

11. ผู เรียนสามารถนําความรู

บริการตอชุมชนมีความรับผิดชอบ

19. รอยละของผู เรียนที่สามารถนํา



พันธกิจ 

(Mission) 

เปาหมาย 

(Goal) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย 

และพัฒนาชุมชนเปนการ
เพิ่มประสบการณดาน
สิ่ ง แ วดล อ มแล ะด า น
คุณธรรม 

ตอหนาที่ดํารงตนเปนพลเมืองดีตอ

สังคม 

ความรูตามสาขาที่เรียนบริการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 

แผนงาน กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 และตัวช้ีวัดความสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 3 
แผนงาน กลยุทธการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

1. ผูเรียน มีความรู  
   ความสามารถ 
   เหมาะสมกับวัย 
   เพียงพอที่จะ 
   ศึกษาตอหรือ  
   ออกไปประกอบ 
   อาชีพดวย 
   ประสบการณ 
   และสติปญญา 
   สามารถแกไข 
   ปญหาไดดี 

1. รอยละของผูเรียนที่มี
งานทํามีผลการประเมิน
คว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
สถานประกอบการ 

2. ร อยละของผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาที่มีงานทํามี
ผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 

 

สรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการ 

1. โครงการสงผูเรียนเขาฝกงาน 
   กับสถานประกอบการ 
  -  ปฐมนิเทศการฝกงาน 
  -  นิเทศการฝกงาน 
  -  สัมมนาหลังการฝกงาน 
2. โครงการจดัการเรียนการ 
    สอนในรูปแบบทวิภาคี 
  -  เชิญสถานประกอบการที่มี 
     แนวโนมวาตองการแรงงาน 
     จํานวนมากในเขตพื้นที่ 
  -  ประชุมสัมมนารวมกันกับ 
     สถานประกอบการ 
  -  ทําความรวมมือ 
  -  นิเทศติดตาม 
  -  ประเมินผูเรียน 
3. โครงการศึกษาดูงานสถาน 
    ประกอบการ 

2. ผูเรียนไดรับ 
   ความรูจากการ 
   ใชเครื่องมือ  
   อุปกรณ สื่อการ 
   เรียนรูตางๆ ที ่
   สอดคลองกับ 
   วิชาชีพ 

3. รอยละของผูเรียนที่
สามารถใชเทคโนโลยี 
อุปกรณสื่อ ไดตาม
สาขางาน 

4.  จํานวนสื่อ อปุกรณ
เพียงพอตอความตอง
ใชงาน 

จัดหา เพ่ิมเติม ปรับปรุง 
เคร่ืองมืออุปกรณ สื่อ

และเทคโนโลยี 
 

 

4. โครงการศึกษาดูงานความ 
กาวหนาทางเทคโนโลยี และ
อุปกรณที่ทันสมัย 

5. โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ใชสื่อและอปุกรณสมัยใหม
นอกเวลาเรียน 

6.  โครงการจัดซื้อ ซอมบํารุง 
พัฒนา เครื่องมือ สือ่เทคโนโลย ี 
 
 
 
 
 



เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

3.  ผูเรียนมีความรู     
    ทางวิชาการและ 
    มีความชํานาญ 
    ทักษะวิชาชีพ 
    สอดคลองกบั 
    ความตองการ 
    ของตลาด  
    แรงงาน 

5. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ จ า ก ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ฉ ลี่ ย 
3.51-5.00 

6. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ ไดงานทํา
ตรงตามสาขาอาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรแผนการ
จัดการเรียนรู 

7.  โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

8.  โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

   -  การจัดทําแผนการจัดการ 
      เรียนรู 
   -  การจัดการเรียนรูตามแผน 
   -  การวัดและประเมินผล 
      ผูเรียน 
   -  การนิเทศ ติดตาม  
      ประเมินผล และปรับปรุง 
      กระบวนการจัดการเรียนรู   

4. ครู – บุคลากร  
   ไดรับการพฒันา 
   และสงเสริมใน 
   ดานการศึกษาทั้ง 
   ในและตาง   
   ประเทศเปนการ 
   เพิ่มศักยภาพ 
   ดานการการ 
   เรียนรูควบคู 
   คุณธรรม- 
   จริยธรรมสงเสริม 
   จรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 

7. ครูทุกคนมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 

8. ครูทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ อยางนอย 20ช.
ม.ตอป 

9.  ครู – บุคลากรไดรับ
การฝกอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม 1 
ครั้งตอ 1 เรียน 

พัฒนาศักยภาพ 
ครูและบุคลากร 

9. สนับสนุน สงเสริมใหครูไป
ศึกษาตอเพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา(ใบ
ประกอบวิชาชีพครู) 

10. โครงการพัฒนาครูและ   
     บุคลากร 
    -  เทคนิคการสอนใหมๆ 
    -  การทําวิจัย สื่อ นวัตกรรม  
       สิ่งประดิษฐ 
    -  ใหความรูในดานวิชาชีพ 
       ในสาขาที่สอน 
11. โครงการรวมมือกับสถาน 
     ประกอบการ 
   -  แลกเปลี่ยนครู 
   -  จัดระบบการสอนแบบทวิ 
      ภาคี 
 
 
 
 
 



เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

     -  ทําความรวมมือกับสถาน 
     ประกอบการ 
   -  นิเทศ ติดตาม 
12. โครงการอบรม คุณธรรม 

จริยธรรม 
13. โครงการศึกษาดูงาน

หนวยงานตนแบบ 
14. โครงการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตครูและบุคลากร 
5. มีโครงงาน 

สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค 
งานวิจัย ทั้งของ
ครูและผูเรียน 

6. มีการนําโครง 
การ สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค 
งานวิจัย ทั้งของ
ครูและผูเรียน 
ไปประกวด และ
เผยแพรตอ
สาธารณชน 

10. จํ า น ว น โ ค ร ง ง า น 
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ง า น
สร างสรรค  งานวิจั ย 
ของนักเรียนตามสาขา 

11. จํ า น ว น โ ค ร ง ง า น 
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ  ง า น
สร างสรรค  งานวิจั ย 
ของครูตามสาขาวิชา 

12. จํานวนโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย 
ของสถานศึกษาที่มกีาร
นําไปใชไมนอยกวารอย
ละ 50 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด 

13. จํานวนโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย 
ของสถานศึกษาที่มกีาร
นําไปเผยแพรตอ 

สงเสริมการพัฒนา 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค งานวิจัย 

15.  โครงการจัดทําโครงงาน
ผูเรียน 

   -  จัดใหผูเรียนระดับปวช.3  
      จํานวนไมเกิน 3 คน ตอง 
      ทําโครงงาน 1 ช้ิน และ  
      ปวส.2จํานวนไมเกิน  2  
      คน ตองทําโครงงาน 1 ช้ิน 
   -  แนะแนวทางใหคําปรึกษา 
      เกี่ยวกับการทําโครงงาน 
   -  มีการตรวจติดตามผลงาน 
16. โครงการพฒันา สื่อ  
     สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  
     งานวิจัยผูเรียนและคร ู
     จัดทําผลงาน นวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
   -  สงเสรมิใหมกีารนําผลงาน 
      ไปใชประโยชน 
   -  จัดนิทรรศการแสดงผล 
      งาน 
   -  สงเสริมใหมีการนําผลงาน 
 
 
 
 
  



เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

    สาธารณชนไมนอยกวา   
   รอยละ 25 ของจํานวน 
   ผลงานทั้งหมด 
14. จํานวนโครงงาน 

สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย 
ของสถานศึกษาที่ไดรบั
รางวัลไมนอยกวารอย
ละ 5 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด 

     ไปเผยแพรและประกวด    

7. สถานศึกษามี

ระบบประกัน

คุณภาพภายใน

ตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา

อยางเปนระบบ 

15. ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตน
สังกัด มีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก 

16. ไดรับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาจาก

การประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม 

การประกันคุณภาพและ

มาตรฐานสถานศึกษา 

17. โครงการจัดทําระบบ

สารสนเทศของวิทยาลัย 

18. โครงการเตรียมความพรอม
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

   -  อบรมครูและบุคลากรใหมี 
      ความเขาใจในมาตรฐาน 
      และตัวบงช้ี 
   -  จัดเตรียมเอกสารรองรอย 
      หลักฐานตางๆ อยางเปน 
      ระบบ 

8.  ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑของ
วิทยาลัย 

9. ผูเรียนสามารถ
จบหลักสูตรได 

17. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ศึกษาตอ

ตรงตามสาขาที่เรียน 

18. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑมาตรฐาน 

พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษา 

19. โครงการพัฒนาความรูของ 
     ผูเรียนตามสาขางาน 
20. โครงการจดัการเรียนรูเสริม  
     หลักสูตร 
   -  จัดการสอนเสริมสําหรับ

ผูเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า  
21. โครงการติวกอนสอบ  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

   ตามกําหนดและ  
   มีผลการเรียนที่ดี 
   ตามมาตรฐาน 
   วิทยาลัย 
10. ผูเรียนมีผล 
   สัมฤทธ์ิที่ดีในการ  
   สอบมาตรฐาน 
   วิชาชีพและการ 
   ทดสอบระดับ    
   ชาติV-NET 

  การศึกษาของวิทยาลัย 
19. รอยละของผูเรียนที่

ผานเกณฑการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

20. รอยละของผูเรียนที่

ผานการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ

ดานการอาชีวศึกษา (V-

NET) 

    มาตรฐานวิชาชีพ และ  
    V-NET 
   - ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 
และ 

     V-NET 
   - กําหนดตารางการติว 
   - ติวแนวขอสอบแตละ 
     รายวิชา 
   - นําผลการทดสอบของปที่

ผานมา มาบูรณาการการ
สอนเสริม 

 
11. ผูเรียนสามารถ 
   นําความรูบริการ 
   ตอชุมชนมีความ 
   รับผิดชอบตอ 
   หนาที่ดํารงตน 
   เปนพลเมอืงดีตอ 
   สังคม 

21. รอยละของผูเรียนที่
สามารถนําความรูตาม
สาขาที่เรียนบริการ
ชุมชน 

 

สงเสริมผูเรียนใหมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 

22. โครงการสงเสริมกจิกรรม
เพื่อชุมชน 

23. โครงการนําวิชาชีพสูชุมชน 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน  

เปาหมายและงบประมาณ  
(ปการศึกษา 2555–2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน เปาหมายและงบประมาณ  

(ปการศึกษา 2555–2557) 

แผนงาน  
(กลยุทธ
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ 
 

 

ผูรับผิดชอบ 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

แผนงานท่ี 1  

สรางความ

รวมมือกับ

สถาน

ประกอบ 

การ 

 

1. โครงการสง 
    ผูเรียนเขา 
    ฝกงานกับ 
    สถาน 
    ประกอบการ 
  -  ปฐมนิเทศ 
     การฝกงาน 
  -  นิเทศการ 
     ฝกงาน 
  -  สัมมนาหลงั 
     การฝกงาน 
2.  โครงการ 
    จัดการเรียน 
    การสอนใน 
    รูปแบบ 
    ทวิภาคี 
  -  เชิญสถาน 
     ประกอบการ 
     ที่ตองการ 
     แรงงาน 
     จํานวนมาก 
     ในเขตพื้นที่ 
 -ประชุมสัมมนา 
 
 
 

1. รอยละของผูเรียนที่มีงานทํา
มีผลการประเมินความพึ ง
พอใจจากสถานประกอบการ 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทํามีผลการประเมิน
ความพึ งพอใจจากสถาน
ประกอบการ 

3.  สถานประกอบการ
หนวยงานไมนอยกวา 5 แหง
และบุคคลในชุมชนไมนอย
กวา 5 คน 

4.  ครอบคลุมคุณภาพผูเรียนทั้ง 
3 ดาน 

5.  จํานวนโครงการที่ไดรับ
ความรวมมือกับชุมชน 

 

 

รอยละ 60 
 
 

รอยละ 60 
 

 

 

รอยละ 70 
 
 

รอยละ 70 
 

รอยละ 80 
 
 

รอยละ 80 
 

 



แผนงาน  
(กลยุทธ
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 รวมกันกบั 
    สถาน 
    ประกอบการ 
  -  ทําความ 
     รวมมือ 
  -  นิเทศติดตาม 
  -  ประเมิน 
     ผูเรียน 
3.  โครงการ 
     ศึกษาดูงาน 
     สถาน 
     ประกอบการ 

     

แผนงานท่ี 2 
จัดหา 
เพ่ิมเติม 
ปรับปรุง 
เคร่ืองมือ

อุปกรณ  

สื่อและ

เทคโนโลย ี

4. โครงการศึกษา
ดูงานความ
กาว 

    หนาทาง
เทคโนโลยี 
และอุปกรณที่
ทันสมัย 

5. โครงการอบรม
เกี่ยวกับการใช
สื่อและ
อุปกรณ
สมัยใหมนอก
เวลาเรียน 

6.  โครงการ 
    จัดซื้อ ซอม 
 
 
 

1. รอยละของผูเรียนที่สามารถ

ใชเทคโนโลยี อุปกรณสื่อ ได

ตามสาขางาน 

2.  จํานวนสื่อ อปุกรณเพียงพอ

ตอความตองการใชงาน 

3.  คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 

เครื่อง 

4.  มีเครือ่งฉายโปรเจคเตอรทกุ

หองปฏิบัติการ 

5.  มีสญัญาณ Wi-fi ครอบคลุม

พื้นที่ใหบรหิาร  

รอยละ 60 
 

 

มี 2,3,4,5 

(117,500 

บาท) 

รอยละ 70 
 

 

มี 2,3,4,5 

(200,000 

บาท) 

รอยละ 80 
 

 

มี 2,3,4,5 

(35,000 

บาท) 

 



แผนงาน  
(กลยุทธ
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

     บํารุง พัฒนา  
    เครื่องมือ  
    อุปกรณ สื่อ 
    เทคโนโลยี 

     

แผนงานท่ี 3 
พัฒนา
หลักสูตร
แผนการ
จัดการเรียนรู 

7.โครงการพฒันา
หลักสูตร 

    ฐานสมรรถนะ 
8.  โครงการ

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ตามหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะ 

   -  การจัดทํา
แผนการ
จัดการเรียนรู 

   -  การจัดการ
เรียนรูตาม
แผน 

   -  การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรียน 

   -  การนิเทศ    
     ติดตาม   
    ประเมินผล  
   และปรับปรุง 
   กระบวนการ 
   จัดการเรียนรู   
 
 
 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการเฉลี่ ย 
3.51-5.00 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทําตรงตามสาขาอาชีพ 
3.  จํานวนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
4.  จํานวนโครงการพฒันา
ทางดานภาษาตางประเทศ 
 

รอยละ 60 
 
 
 

รอยละ 60 
 

(74,300 

บาท) 

รอยละ 70 
 
 
 

รอยละ 70 
 

(75,000 

บาท) 

รอยละ 80 
 
 
 

รอยละ 80 
 

(75,000 

บาท) 

 



แผนงาน  
(กลยุทธ
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 - ฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษครู
และบุคลากร 

- จัดการเรียนรู
สอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

     

แผนงานท่ี 4
พัฒนา
ศักยภาพ 
ครูและ

บุคลากร 

9. สนับสนุน 
สงเสริมใหครู
ไปศึกษาตอ
เพื่อรบัใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
ทางการศึกษา
(ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 

10. โครงการ
พัฒนาครูและ 

    บุคลากร 
  -  เทคนิคการ

สอนใหมๆ 
  -  การทําวิจัย 

สื่อ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ 

  -  ใหความรูใน
ดานวิชาชีพใน 

 
 
 
 

1. ครูทุกคนมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 

2. ครูทุกคนไดรับการฝกอบรม
พัฒนาทางวิชาชีพ อยางนอย 
20ช.ม.ตอป 

3.  ครู – บุคลากรไดรับการ 
    ฝกอบรมดานคุณธรรม  
    จริยธรรม 1 ครั้งตอ 1 เรียน 
4. ครูสามารถทําสื่อเทคโนโลยีที ่
    ใชในการเรียนการสอน 
5.  ครูสามารถพฒันางานวิจัย 
    เพื่อใชในการพัฒนาการเรียน 
    การสอน 
6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ    
    ชีวิตที่ดี 
7. คร ู– บุคลากรไดทดลอง 
   เขาไปปฏิบัติงานในสถาน 
   ประกอบการตนแบบ 

รอยละ 90 
มี 

2,3,4,5,6 
(45,000 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(บาท) 
 

รอยละ 95 
มี 

2,3,4,5,6 
(50,000 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(170,000 
บาท) 

 

รอยละ 100 
มี 

2,3,4,5,6,7 
(65,000 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(200,000 
บาท) 

 

 



แผนงาน  
(กลยุทธ
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 สาขาที่สอน 
11. โครงการ

รวมมือกบั
สถาน
ประกอบการ 

  -  แลกเปลี่ยน
คร ู

  -  จัดระบบการ
สอนแบบ 

    ทวิภาคี 
  -  ทําความ

รวมมือกบั
สถาน
ประกอบการ 

  -  นิเทศ ติดตาม 
12. โครงการ

อบรม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

   - บวชชี
พราหมณ 

   - คายละลาย
พฤติกรรม  

13. โครงการ
ศึกษาดูงาน
หนวยงาน
ตนแบบ 

 
 
 
 

8.  จํานวนโครงการพฒันา
บุคลากรสรางระบบสนับสนุน
การวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสิง่ประดิษฐตลอดจนการ
ใชกระบวนการวิจัยเพือ่สราง
ช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(772,296 

บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(820,000 

บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(900,000 

บาท) 

 



แผนงาน 
(กลยุทธ

ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 14. โครงการ 
   พัฒนาคุณภาพ 
   ชีวิตครูและ 
   บุคลากร 

     

แผนงานท่ี 5 
สงเสริมการ
พัฒนา 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ 
งานสราง 
สรรค
งานวิจัย 

15.  โครงการ
จัดทําโครงงาน
ผูเรียน 

  -  จัดใหผูเรียน 
     ระดับปวช.3  
     จํานวนไมเกิน  
     3 คน ตองทํา 
     โครงงาน 1  
    ช้ิน และ 
     ปวส.2  
     จํานวน 
     ไมเกิน  2 คน  
     ตองทํา โครง 
    งาน 1  ช้ิน 
   -  แนะแนวทาง 
     ใหคําปรึกษา 
     เกี่ยวกับการ 
     ทําโครงงาน 
   -  มีการตรวจ 
      ติดตาม 
      ผลงาน 
 
 

1.จํานวนโครงงาน สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค งานวิจัย ของ
นักเรียนตามสาขา 

2.จํานวนโครงงาน สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค งานวิจัย ของ  

    ตามสาขาวิชา 
3. จํานวนโครงงาน   
    สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
   งานวิจัยของสถานศึกษาทีม่ ี
   การนําไปใชไมนอยกวา 
   รอยละ 50 ของจํานวน 
   ผลงานทั้งหมด 
4.  จํานวนโครงงาน  
     สิ่งประดิษฐ งาน 
     สรางสรรค งานวิจัยของ 
     สถานศึกษาที่มีการนําไป 
     เผยแพรตอสาธารณชนไม 
     นอยกวารอยละ 25 ของ 
     จํานวนผลงานทั้งหมด 
 

มี 1,2,3 

ครู 1คน 

ตอ 1ช้ิน 

ตอ 1ป

การศึกษา 

(315,000 

บาท) 

มี 1,2,3 

ครู 1คน 

ตอ 1ช้ิน 

ตอ 1ป

การศึกษา 

(350,000 

บาท) 

มี 1,2,3 

ครู 1คน ตอ 

1ช้ิน ตอ 1ป

การศึกษา 

 

(360,000 

บาท) 

 



แผนงาน 
(กลยุทธ

ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 16.  โครงการ 
     พัฒนา สื่อ  
     สิ่งประดิษฐ  
     นวัตกรรม  
     งานวิจัย 
     ผูเรียนและคร ู
     จัดทําผลงาน       
     นวัตกรรม  
     สิ่งประดิษฐ  
    งานวิจัย 
   -  สงเสรมิใหม ี
      การนํา 
      ผลงานไปใช 
      ประโยชน 
   -  จัด 
      นิทรรศการ 
      แสดงผลงาน 
   -  สงเสรมิใหม ี
     การนํา 
      ผลงานไป 
      เผยแพรและ 
      ประกวด 

5.  จํานวนโครงงานสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย ของ
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล ไม
นอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด 

6.  มีการสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนจัดทําและดําเนินการ
จัดประกวดจัดแสดงโครงการ
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค 
งานวิจัย 

7.  มีการนําไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ 

8.  รอยละ ของจํานวนผลงาน
ทั้งหมดที่นําไปใชประโยชนใน
วิทยาลัย 

รอยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รอยละ 75 

รอยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 

รอยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 85 

 



แผนงาน 
(กลยุทธ

ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

แผนงานท่ี 6 

การประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

17. โครงการ
จัดทําระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาลัย 
- อบรมบุคลากร
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
18. โครงการ
เตรียมความ
พรอมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- อบรมครูและ
บุคลากรใหมี
ความเขาใจใน
มาตรฐานและตัว
บงช้ี 
- จัดเตรียม
เอกสารรองรอย
หลักฐานตางๆ
อยางเปนระบบ 
  
 
 
 
 
 
 

1.  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยตน
สังกัด มีคุณภาพอยูในระดับดี
มาก 

2.  ไดรับการรบัรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

3.  มีแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
(ปการศึกษา 2555-2557) 

4.  มีแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  มีรายงานประจําปเปน

รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

6.  มีระบบกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะหการตรวจสอบ
ดานงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มี 2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(168,500 

บาท) 

มี  

2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(170,000 

บาท) 

มี 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(200,000 

บาท) 

 



แผนงาน  
(กลยุทธ
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

แผนงานท่ี 7 

พัฒนา

ผูเรียนและ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

19. โครงการ
พัฒนาความรู
ของผูเรียน
ตามสาขางาน 

20. โครงการ
จัดการเรียนรู
เสริมหลักสูตร 

   -  จัดการสอน
เสริมสําหรับ
ผูเรียนที่มผีล
การเรียนตํ่า  

21. โครงการติว
มาตรฐาน 
และ 

     V-NET 
   - กําหนด

ตารางการติว 
   - ติวแนว

ขอสอบแตละ
รายวิชากอน
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และ  

    V-NET 
   - ช้ีแจง

รายละเอียด

เกี่ยวกับการสอบ 

 

 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ ศึกษาตอตรงตามสาขาที่
เรียน 

2. ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ รี ย น ที่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. รอยละของผู เรียนที่ผาน
เกณฑการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. รอยละของผูเรียนที่ผานการ

ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า

ร ะ ดั บ ช า ติ ด า น ก า ร

อาชีวศึกษา (V-NET) 

5. รอยละของผูเรียนที่ผานการ

ทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา(V-NET)ใน

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

รอยละ 60 
 
 

รอยละ 70 
 
 
 

รอยละ 60 
 
 

รอยละ 60 
 
 
 
 

รอยละ 60 
 

รอยละ 70 
 
 
รอยละ 80 
 
 
 
รอยละ 70 
 
 
รอยละ 70 
 
 
 
 
รอยละ 70 
 

รอยละ 80 
 
 
รอยละ 90 
 
 
 
รอยละ 80 
 
 
รอยละ 80 
 
 
 
 
รอยละ 80 
 

 



 

 

 

 

 

แผนงาน 
(กลยุทธ

ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เปาหมาย/งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 มาตรฐานและ  
V-NET  
- กําหนดตาราง
ติว 
- ติวแนวขอสอบ 
แตละรายวิชา 

  

     

แผนงานท่ี 8 

สงเสริม

ผูเรียนใหมี

ความ

รับผิดชอบ

ตอสังคม 

22. โครงการ
เกี่ยวกับ
สงเสริม
กิจกรรมเพื่อ
ชุมชน 

23. โครงการนํา 

    วิชาชีพสู 

    ชุมชน 

24. โครงการคาย

อาสาพัฒนา

ชุมชน 

1. รอยละของผูเรียนที่สามารถ

นําความรูตามสาขาที่เรียน

บริการชุมชน 

 

รอยละ 60 

(45,000 

บาท) 

รอยละ 70 

(50,000 

บาท) 

รอยละ 80 

(65,000 

บาท) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5  
การวางแผนจัดการงบประมาณ  

การวางแผนกํากบั ตรวจสอบ รายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 5 

การวางแผนจัดการงบประมาณ การวางแผนกํากบั ตรวจสอบ รายงาน 

1.  การวางแผนจัดงบประมาณ 

 1.1  จํานวนผูเรียน 

ระดับชั้น ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 
ปวช.1 139 115 155 
ปวช.2 104 96 105 
ปวช.3 92 78 95 
ปวส.1 157 132 170 
ปวส.2 154 111 125 
รวม 646 532 650 
 
1.2  รายรับ 

รายการ ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 
เงินทุนที่จัดหา 9,799,781 10,348,000 11,385,000 
เงินอุดหนุนเปนคาใชจายราย
หัวนักเรียน 

3,884,053 4,000,000 4,500,000 

เงินไดอื่นๆ เงินบริจาค 25,000 30,000 50,000 
รวม 13,708,834 14,378,000 15,935,000 

 
1.3  รายจาย 

รายการ ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 
1. ดานคุณภาพผลผลิตผูเรียน 74,300 75,000 75,000 
2. ดานพัฒนาการเรียนรูใน
องคกร 

11,492,863 11,805,000 13,160,000 

3. ดานการบรกิารตางๆ 45,000 50,000 65,000 
4. ดานการจัดการภายใน
องคกร 

248,800 250,000 280,000 

รวม 11,860,963 12,180,000 13,580,000 

2.  แผนกํากบั ตรวจสอบ และรายงาน 

รายการ ผูรบัผดิชอบ ระยะเวลา 
1. ดานคุณภาพผลผลิตผูเรียน - ฝายวิชาการ ปการศึกษา 



- ฝายพัฒนาผูเรียน 2555-2557 
2. ดานพัฒนาการเรียนรูในองคกร - ฝายวิชาการ ปการศึกษา 

2555-2557 
3. ดานการบรกิารตางๆ - ฝายการเงิน / ธุรการ 

- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝายวัสดุ อุปกรณ อาคาร 
  สถานที่ 

ปการศึกษา 
2555-2557 

4. ดานการจัดการภายในองคกร - ฝายประกันคุณภาพ และ  
  พัฒนาบุคลากร 

ปการศึกษา 
2555-2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


