แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ฉบับสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา
ระหวางปการศึกษา 2555 – 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ

Pattaya Business Administration Technological College

เรียนดี กิจกรรมเดน เนนเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย
หัวใจสากล

119 หมูที่ 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย 20150 โทรศัพท 038-423938 , 038-367319
โทรสาร 038-423938 E-mail : info@pbac.ac.th Website http:// pbac.ac.th

คํานํา

การจั ดการศึ ก ษาเป นกระบวนการหนึ่ง ที่สําคัญ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย ใหมี
คุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติมุงหวังซึ่งจะพัฒนาไปสูเปาหมายดังกลาวไดจําเปนตองมี
วิธีการที่ เ หมาะสมกั บสภาพสัง คมที่เปลี่ยนไปและสอดคลอ งกับ ความพรอ มขององคกรในการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยจึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนการดําเนินการอยางเหมาะสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการจึงไดจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยเปนระยะเวลา 3 ป
การศึกษา ( พ.ศ. 2555 -2557) เพื่อใหทุก หนวยงานและบุคลากรทุกระดับ ใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการ จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย ศึกษา
พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
แผนแมบทการจัดการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิเคราะหสภาพแวดลอมของวิทยาลัย
ดวยวิธี SWOT Analysis จากนั้นกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาหมายในการ
พัฒนา จัดทํางาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ
วิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พั ท ยาพณิชยการขอขอบพระคุณทุก ท านที่มีสวนรวมในการจัดทํ า
แผนพัฒนาฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปนเอกสารที่มีคุณคาตอการจัด การศึกษาของ
วิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาทุกหนวยงาน และบุคลากรทุกระดับจะนําแผนพัฒนาฉบับนี้ไปใชในการ
พัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ สืบตอไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ

คํานา
สารบัญ
แผนผังการบริหารงาน

สารบัญ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย
1. ความเปนมาของวิทยาลัย
ชื่อวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง
ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณวิทยาลัย
ขอมูลผูปกครอง
ประวัติของวิทยาลัย
สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
1. วิสัยทัศน
2. พันธกิจ
3. อัตลักษณ
4. เอกลักษณ
5. ประเด็นวิสัยทัศนและพันธกิจ
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จตามพันธกิจ
สวนที่ 3 แผนงาน กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ
สวนที่ 4 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน เปาหมายและงบประมาณ
(ปการศึกษา 2555–2557)
สวนที่ 5 การวางแผนจัดการงบประมาณ การวางแผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
ภาคผนวก

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย
1. ความเปนมาของวิทยาลัย
1.1 ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ รหัสสถานศึกษา 1120100113
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ รหัสสถานศึกษา 1120100110
ประวัติของวิทยาลัย
วิท ยาลั ยเทคโนโลยีพั ท ยาพณิ ชยการและวิท ยาลั ยเทคโนโลยีพั ท ยาบริ ห ารธุร กิจ เป น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสํานักบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ตั้งอยูเลขที่ 119 หมูที่ 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2526 โดยนายนิคม หมดราคี เปนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
และมี นายนิ วัตร หมดราคี เป นผู ทําหนาที่ปฏิบัติง านแทนผูรับ ใบอนุญาต โดยเปดสอนหลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1 ถึง ชั้น ปวช. 3 วิชาที่เปดสอนคือ ประเภทพาณิชยกรรม สาขา
การขายและสาขาการบัญชี ตอมาไดเพิ่มสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สวนโรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ
จัด ตั้ ง เมื่ อ วั นที่ 16 พฤษภาคม 2526 ตามใบอนุญ าตเลขที่ 8/2526 โดยเป ดสอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปวส. 1 ถึง ปวส. 2 วิชาที่เปดสอนคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ป พ.ศ.2539 โรงเรียนไดขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใชหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจและในป พ.ศ. 2546 โรงเรียนไดขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาใชหลักสูตร
กรมอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการ
ขาย สาขางานการบัญ ชี และได เ พิ่ ม สาขางานคอมพิว เตอร ธุ ร กิ จ ในเวลาต อ มา และในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ป พ.ศ. 2554 ไดรับ อนุญ าตจาก สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาเขต 3 ใหเ ปลี่ยนชื่ อ
สถานศึกษาจากโรงเรียนพัทยาพณิชยการ เปน “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ” และโรงเรียน
พัทยาบริหารธุรกิจ เปลี่ยนเปน “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ ” ชื่อภาษาอังกฤษเปน
“ Pattaya Business Administration Technological College ”

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 119 หมูที่ 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รหั ส ไปรษณี ย 20150 โทรศั พ ท 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
รอบนอกเปนชื่อ วิทยาลัย อําเภอ และจังหวัด วงกลมดานในมีอักษรยอ พพก. เปนชื่อยอของวิทยาลัย
เทคโนโลยี พั ท ยาพณิ ช ยการ และ อั ก ษรย อ พธบ. เป น ชื่ อ ย อ ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พั ท ยา
บริหารธุรกิจ มีชอชัยพฤกษอยูทางดานซายและขวา แสดงถึงความงอกงามทางการศึกษา ดานลาง
เปนชื่อวิทยาลัย และขอความคําวา “คุณธรรม นําวิชาชีพ”

แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
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อาคาร K

สีประจําวิทยาลัย

สีฟา หมายถึง
สีเหลือง หมายถึง

สีฟา และสีเหลือง
ความเจริญงอกงามของการศึกษา ความเกง ดี มีความสุข
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีงาม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทย

1.2 สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ ตั้งอยูบนถนนพัทยา – นาเกลือหางที่วาการเมืองพัทยาเพียง 2 กม.สภาพชุมชน
โดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯอยูใกลกับวัดโพธิ์สัมพันธ และที่วาการเมืองพัทยา มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตั้งแตระดับอนุบาลถึงอาชีวศึกษา ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพคาขายและกิจการดาน
การบริการประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีชุมชนใกลเคียงที่นับถือ ศาสนาคริสต และอิสลาม
เมื่อเมืองพัฒนามีการขยายเขตเศรษฐกิจจึงเริ่มมีสถานบันเทิง โรงแรม และแหลงทองเที่ยวมากมาย มี
โรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน มีโรงเรียนประถม-มัธยมประจําเมืองพัทยาคือ
โรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งเปนวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง
ขอมูลผูปกครอง
นักเรียน นักศึกษา พักอยูอาศัยกับบิดามารดารอยละ 48 ระดับการศึกษาของผูปกครอง
สวนใหญอยูในระดับต่ํากวามัธยมตนรอยละ 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
480,000 – 599,999 บาท
360,000 – 479,999 บาท
240,000 – 359,999 บาท
120,000 – 239,999 บาท
60,000 - 119,999 บาท
ต่ํากวา 60,000 บาท

6%
3%
8%
13%
22%
41%
7%

แผนที่

1.3 ปรัชญาวิทยาลัย

เรียนดี กิจกรรมเดน เนนเทคโนโลยี มีวฒ
ั นธรรมไทย หัวใจสากล

2. สภาพปจจุบัน
2.1 จํานวนนักเรียน ครู บุคลากร อาคาร สถานที่
จํานวนครู/ บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ นักเรียน(สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)
ประเภท
ปงบประมาณ
คาดการณปงบประมาณ
2555
2556
2557 (คน)
ผูอํานวยการ/ครู
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่นๆ
นักเรียนรวมทั้งสถานศึกษา
จําแนกตามชั้นป
ปวช.ชั้นปที่ 1 รวม
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ปวช. ชั้นปที่ 2 รวม
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ปวช. ชั้นปที่ 3 รวม
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ปวส.ชั้นปที่ 1 รวม
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ปวส. ชั้นปที่ 2 รวม
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

28
4
4
646

27
4
4
532

29
5
4
650

139

115

155

104

96

105

92

78

95

157

132

170

154

111

125

แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาของผูอํานวยการ /ครู ในวิทยาลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ระดับการศึกษา
มี (คน)
ไมมี (คน)
รวม (คน)
ปริญญาเอก
1
1
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
2
2
ปริญญาตรี
27
27
ต่ํากวาปริญญาตรี
รวมทั้งวิทยาลัย
30
30

สาขางานการบัญชี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

6

-

6

-

-

-

6

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ไมมี

6

มี

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

ครูพิเศษ

จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

สาขาวิชา/สาขางาน

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ

ไมมี

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

4

1

4

1

-

-

5

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

มี

5

ครูพิเศษ

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

สาขาวิชา/สาขางาน

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ

สาขางานการขาย

สาขางานคอมพิวเตอร

ปริญญา
เอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

3

3

3

3

-

-

6

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ไมมี

6

มี

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยกรรม

ครูพิเศษ

จํานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ครูประจํา

สาขาวิชา/สาขางาน

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

12

-

-

-

12

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
เอก

12

ไมมี

12

วุฒิการศึกษา

มี

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยกรรม

ครูพิเศษ

จํานวน
(คน)

ครูประจํา

สาขาวิชา/สาขางาน

จําแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ

สาขางานกลุมทักษะ
วิชาชีพ
ขอมูลอาคารสถานที่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภทสิ่งกอสราง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคารสําหรับกิจกรรม
อาคารโรงอาหารและหองประชุม
หองสมุดและศูนยวิทยบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองพิมพดีด
หองเรียนปฏิบัติการทางภาษา
หองวิทยาศาสตร
อาคารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หองพักครู
สนามบาสเกตบอล
หองพยาบาล

จํานวน
4
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1

หนวยนับ
หลัง
หลัง
หลัง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หลัง
หอง
สนาม
หอง

2.2 โครงสรางการบริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
แผนผังการบริหารงาน
อ.นิวัตร หมดราคี

ตัวแทนผูรับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพทั ยาพณิชยการ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
ผูอํานวยการสถาบัน

คณะกรรมการสถานศึกษา

อ.มะลิ โหถนอม
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ / รองผูอํานวยการสถาบัน

อ.นีรนาท ฐิติปญโยภาส
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / นายทะเบียน ปวช.

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

อ.อุทัยวรรณ รัชเดช
แผนกสังคม/
ภาษา/หองสมุด
- 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

อ.วรรณา เขียนดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา/
พัฒนาอาจารย บุคคลากร
- อ.ภคพร น้ําใจสุข
- อ.เบ็ญจา ปนเทียม
- อ.สุธาทิพย ชื่นชม
- อ.พฤศชาติ แกวกระจาย
ฝายพัฒนาผูเรียน/กิจกรรมพิเศษ
- อ.วนิดา วิเชียรสวัสดิ์
- อ.ธวัชชัย อัครมหาไพศาล

นางมลิ หมดราคี
ฝายการเงิน/ธุรการ
- นางสาวนุชรัตน พนาวุฒิกร
- นางสาววัชราภรณ มีหนุน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อ.สุรศักดิ์ ผันศิริ
- อ.ปยะณัฐ โพธิมัด
ฝายกองทุนกูยืม
- นางสาวกนกวรรณ ฉลองนันทชัย
- นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรนิยม
ฝายวัสดุ/อุปกรณ/อาคารสถานที่
- อ.ลิขิต แดงออน
ฝายสนับสนุน
- นายสมจิต บัณฑิตย

2.3 หลักสูตร การเรียนการสอน
วิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พ.ศ.2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม
ประกอบดวย 3 แผนกวิชา ไดแก
• แผนกวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการขาย
- สาขาวิชาการขาย
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกอบดวย 3 แผนกวิชา ไดแก
• แผนกวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการตลาด
• แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.4 บรรยากาศ สิ่งแวดลอม และความพรอมของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ เปนสถานศึกษาที่เปดสอนในสายวิชาชีพเปน
แหงแรกของเมืองพัทยา มีความพรองทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณการเรียน และบุคลากร การเดินทาง
สะดวก เพราะอยูในเขตชุมชน ครูและบุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาคอนขางสูง บุคลากรมีความ
ตื่นตัวในการพัฒนาความรูอยูเสมอ เปนแหลงการเรียนรูแกชุมชน

3. บทบาทหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
3.1 คณะกรรมการสถานศึกษา
มีห นาที่เ ปนผูชวยในการบริห ารวิท ยาลั ย โดยพิจ ารณาใหความเห็น เสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้
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
พัทยาบริหารธุรกิจ
3. อ.นีรนาท ฐิติปญโยภาส รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทยาพณิชยการ
4. อ.ศรีเวียง โหถนอม
หัวหนาฝายวิชาการ
5. อ.วรรณา เขียนดี
หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาบุคลากร
6. นางมลิ
หมดราคี
หัวหนาฝายการเงิน ธุรการ ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูบริหารวิทยาลัยมีหนาที่ชวยบริการกิจการของวิทยาลัย วางแผนการปฏิบัตงิ าน
กํากับดูแล โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. บริหารกิจการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของวิทยาลัย
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัย การจัดกระบวนการเรียนรู
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดประเมินผล
4. จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบ PDCA และ SWOT
5. การบริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพยอื่นๆ
6. วางแผนบริห ารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แตง ตั้ง การเสริม สราง
ประสิทธิภาพในการทํางาน
7. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

8. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
9. จัดระบบควบคุมภายในวิทยาลัย
10. จัดระบบชวยเหลือครู บุคลากร และผูเรียน
11. จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ
12. จัดใหครูและบุคลากรไดรับการอบรมดานเทคนิคและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนเปนรายวิชาทุกภาคเรียน
14. จัดหาครุภัณฑใหเหมาะสมกับทุกสาขางาน
15. จั ดให มี ก ารประชาสัม พันธ วิท ยาลัย โดยการสรางเครือ ขายกับ ชุม ชนและ
โรงเรียนตางๆ
16. จัดใหมี ก ารพัฒ นาการจัดทํ าเผยแพร ประกวดและบูร ณาการ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย ทั้งของครูและนักเรียน
17. จัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการอยาง
จริงจัง
18. จัดใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม
19. จัดใหมีการจัดระบบฐานขอมูลของวิทยาลัยและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
3.3 ครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ
ครู อาจารยมหี นาทีร่ ับผิดชอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน
ตารางสอน จัดตารางสอนรวมและตารางสวนบุคคลของแผนกวิชา
1. วางแผนและดําเนินงานดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
แผนกวิ ชาเพื่ อ นํ าไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอ เนื่อ ง และรองรับ การ
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 ออกแบบทดสอบทีห่ ลากหลาย คูมือครู ใบงานตลอดจนแฟมสะสมผลงาน
6. ควบคุม ดูแลพัฒนาสํานักงาน หอ งเรียน หองปฏิบัติการ อาคารใหสะอาด
เรียบรอย
7. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนก ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสนอความดี
ความชอบของบุคลากรในแผนก
8. ดูแล บํารุง รักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย

ขั้นตอน

9. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
10. เสนอโครงการใหเปนระบบ PDCA และรายงานการปฏิบัติง านตามลําดับ
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3.4 ผูปกครองและชุมชน
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึก ษารวมเสนอขอคิดเห็น จากการ
ประชุมผูปกครองและรวมแกปญหาดานความประพฤติของผูเรียนในกรณีที่วิทยาลัยขอความรวมมือ
4. บทบาทหนาที่ของผูเรียน
4.1 กฎระเบียบของวิทยาลัย
เพื่ อ เป นแนวทางการปฏิบัติที่ถูก ตอ งของผูเ รียน ทางวิท ยาลัยไดมีก ารกําหนด
เครื่องแบบนักเรียนไว ดังนี้
นักเรียนชาย ปวช.
1. กางเกงสีเทาอมฟาเปนสีเฉพาะของวิทยาลัย เปนแบบสากลสุภาพ ไมรัดรูป(ไมใชทรงมอส
หรือเดฟ) มีหวงสําหรับคลองเข็มขัด ความยาวเพียงขอเทาเมื่อยืนตรง (ไมใชผายีนสหรือผามัน) สวม
ใหทับชายเสื้อใหเรียบรอย
2. เสื้อ เปนเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไมมีลวดลาย
3. ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยที่อกเสื้อดานขวา
4. ที่ปกคอเสื้อปกรูปดาวสีฟาตามจํานวนระดับชั้น 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 นิ้ว (ไมใชผายีนสหรือผามัน) สวมใหทับชายเสื้อใหเรียบรอย
2. เสื้อสีขาวแขนยาว ไมมีลวดลาย อกเสื้อดานซายปกอักษร PBAC
3. ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยที่อกเสื้อดานขวา
4. ที่ปกคอเสื้อปกรูปดาวสีฟาตามจํานวนระดับชั้น 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 เปนเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น 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. ติดตุงติ้งของวิทยาลัยที่ปกคอเสื้อดานซาย
5. รองเทาคัตชูสีดํา หุมสน
6. เข็มขัดหนังสีดํา ไมมีลวดลาย ใชหัวเข็มขัดของวิทยาลัย
7. ไมทําสีผม ผมยาวมัดผมใหเรียบรอย
8. หามไวเล็บ และ ทาสีเล็บ
4.2 การรวมกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวัดผลจาก 4 กิจกรรมหลัก
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
จัดขึ้น
4. กิจกรรมพิเศษ เปนการประเมินผล ในสวนที่ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมและ
ปกติวิทยาลัยจะจัดเพียงแค 1-2 ครั้ง ตอภาคเรียน
ถาผูเรียนไมผานกิจกรรมสวนใดสวนหนึ่ง ถือวาไมผานกิจกรรมทั้งภาคเรียน แตการ
ซอมกิจกรรม จะมีการพิจารณาซอมเปนสวนๆ ผูเรียนที่ไมผานกิจกรรมตามหลักสูตร จะไมสามารถ
สําเร็จการศึกษาได

4.3 ขอกําหนดที่ผูเรียนตองไมประพฤติตน
นักเรียนนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังนี้
1. กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใดๆ อัน
นาจะกอความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดี
2. หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในเวลาเรียน
3. เลนพนัน จัดใหมีการเลนพนัน หรือมั่วสุมในวงพนัน
4. พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด
5. ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่
หรือยาเสพติด
6. ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู บังคับเพื่อเอาทรัพยผูอื่น
7. แสดงพฤติกรรมชูสาวที่ไมเหมาะสมในที่สาธารณะ
8. เกี่ยวของกับการคาประเวณี
10 เที่ยวเตรหรือรวมกลุมสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
4.5 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
คุณลักษณะของผูเ รียนที่พึงประสงคมีดังนี้
1. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซือ่ สัตย อดทน
ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
2. เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความรับผิดชอบตอสังคม ตอสวนรวม ดํารง
ตนเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ และของโลก
3. เปนผูที่รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง และสวนรวม
4. เปนผูมีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การทํางาน การแกปญหาอยางเปน
ระบบ
5. เปนผูมีความรูพื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถทําไปใชในการศึกษาตอ
หรือประกอบอาชีพได
6. เปนผูมีความรูความสามารถในการดูแลสุขภาพ เปนบุคคลที่มีสุขภาพดีทั้ง
ร างกายและจิ ต ใจ สามารถปรั บ ตัวอยูใ นสัง คม ไดอ ยา งมีความสุข พร อ มทั้ง ร วมมือ กั บ
วิทยาลัย และชุมชนในการดูแลอนามัยของสวนรวม
7. เปนผูมีจิตสํานึกที่ดี
8. เปนผูใฝรู ใฝเรียน ใฝดี อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
9. เปนผูมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีพื้นฐาน และสามารถนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
10. เปนผูที่มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจัก อนุรัก ษมรดกและวัฒนธรรม
เอกลักษณของชาติใหดํารงอยูสืบไป
11. เปนผูมีความรูความสามารถในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด และรู
คุณคา ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพดีและรูหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12. เปนผู มี ศรั ท ธา และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิป ไตย สามารถนําขบวนการ
ประชาธิปไตยไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
1. วิสัยทัศน
วิทยาลัยฯ มุงมั่นที่จะเปนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่เปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มี
“ คุณภาพมาตรฐาน โดยเนนเรียนดี กิจกรรมเดน เนนเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสากล ”
ดวยความรูวิชาชีพพรอมวิชาการโดยผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยจะตองมีทักษะวิชาการเปนเลิศ มี
คุณธรรม กาวทันสังคมโลกพรอมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อนําความรูและทักษะมา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
2. พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มสมรรถนะและจัดบริการดาน
วิชาชีพดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีศูนยฝกประสบการณทางวิชาชีพ
พัน ธกิ จ ที่ 2 พัฒ นาระบบการเรีย นการสอนใหมี ความรูค วามชํ านาญเฉพาะด านมี
ความสามารถหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ
พันธกิจที่ 3 สงเสริมสนับสนุน การจัดทําโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยทั้ง
ของครูและผูเรียน สงเสริมใหมีการนําไปประกวด เผยแพรตอสาธารณชน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานมีการสงเสริม
ดานการศึกษาตอและการไปศึกษาดูงานตางประเทศ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชนเปนการเพิ่ม
ประสบการณดานสิ่งแวดลอมและดานคุณธรรม
3. อัตลักษณ
เรียนดี : วิ ท ยาลั ย ฯมี เ ป า หมายหมายที่ จ ะผลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู
ความสามารถในดานการเรียนรูสูอาเชี่ยนเพื่อที่จะเปนกําลังสําคัญตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นิสัยดี : สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม – จริยธรรมสรางอุปนิสัยอันพึงประสงคที่ดี
ของนักเรียน นักศึกษา
สุขภาพดี : นักเรียน นัก ศึกษาของวิท ยาลัยฯ มีการเสริม สรางสุขภาพพลานามัยที่ดี
ปราศจากสิ่งเสพติด
4. เอกลักษณ
สถาบันอาชีวเอกชน พัฒนาคน เพือ่ รองรับ AEC
เพื่อใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน และบรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงได
กําหนดพันธกิจในการพัฒนาวิทยาลัย ดังนี้

ประเด็นวิสัยทัศนและพันธกิจ
ประเด็นวิสัยทัศน

พันธกิจ
(Mission)

1. วิท ยาลั ยฯ มุ งมั่ นที่ จ ะเป นสถาน 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ พิ่มสมรรถนะและ
บั น อ าชี วศึ กษาเอ กชนที่ เป น
จัดบริการดานวิชาชีพดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีศูนยฝก
ประสบการณทางวิชาชีพ
องคกรแหงการเรียนรูเปนสถาบัน
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเนนการ 2. พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมคี วามรูความชํานาญเฉพาะดานมีการ
เ รี ย น ดี กิ จ ก ร ร ม เ ด น เ น น สงเสริมดานการศึกษาตอและการไปศึกษาดูงานตางประเทศ
เทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจ 3. สงเสริมสนับ สนุน การจัดทําโครงงาน นวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ
สากล
งานวิจั ยทั้ง ของครู และผูเ รียน สง เสริม ใหมี ก ารนํ าไปประกวด
เผยแพรตอสาธารณชน
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. ผูสํ า เร็ จ การศึก ษาของวิ ท ยาลั ย 5. พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
จะต อ งมี ทั ก ษะความรู วิ ช าชี พ มีความสามารถหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะดาน
พรอมวิชาการ
วิชาการและทักษะวิชาชีพ
4. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใชชีวิต 6. พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชน
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เปนการเพิ่มประสบการณดานสิ่งแวดลอมและดานคุณธรรม

พันธกิจ
(Mission)

เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จตามพันธกิจ
เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย
(Goal)

1. พัฒนากระบวนการ
1. ผูเรียน มีความรู ความสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับวัยเพียงพอที่จะ
เพิ่มสมรรถนะและ
ศึกษาตอหรือ ออกไปประกอบ
จัดบริการดานวิชาชีพ
อาชีพดวยประสบการณและ
ดวยสื่อเทคโนโลยีที่
สติปญญาสามารถแกไขปญหา
ทันสมัย จัดใหมีศูนยฝก
ไดดี
ประสบการณทางวิชาชีพ 2. ผูเรียนไดรับความรูจากการใช
เครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนรู
ตางๆ ที่สอดคลองกับวิชาชีพ
2. พัฒนาบุคลากรในองคกร 3. ครู – บุคลากร ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความชํานาญ และสงเสริมในดานการศึกษาทั้ง
เฉพาะดานมีการสงเสริม ในและตางประเทศเปนการเพิ่ม
ศักยภาพดานการการเรียนรู
ด า นการศึ ก ษาต อ และ
ควบคูคุณธรรม-จริยธรรมสงเสริม
ก า ร ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตางประเทศ

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทํามีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ
2. รอยละของผูเรียนที่สามารถใช
เทคโนโลยี อุป กรณสื่อ ไดตามสาขา
งาน

3. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
4. ครูทุกคนไดรับการฝกอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ อยางนอย 20ช.ม.ตอป
5. ครู – บุคลากรไดรับการฝกอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม 1 ครั้งตอ 1 เรียน

3. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ 4.มี โ ครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งา น 6.จํ า นวนโครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งาน
จั ด ทํ า โ ค ร ง ง า น สร า งสรรค งานวิ จั ย ทั้ ง ของครู สรางสรรค งานวิจัย ของผูเ รียนตาม
สาขางาน
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ และผูเ รียน
5. มี ก ารนําโครงการ สิ่ง ประดิษ ฐ 7.จํ า นวนโครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งาน
งานวิ จั ย ทั้ ง ของครู แ ละ
งานสรางสรรค งานวิจัย ทั้งของครู สร า งสรรค งานวิ จั ย ของครู ต าม
ผูเ รียน ส ง เสริ ม ให มี ก าร และผู เ รี ย น ไปประกวด และ สาขาวิชา
นําไปประกวด เผยแพร เผยแพรตอสาธารณชน
8.จํ า นวนโครงงาน สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งาน
ตอสาธารณชน
สรางสรรค งานวิจัย ของสถานศึกษาที่
มีก ารนํ าไปใช ไมนอ ยกวารอ ยละ 50
ของจํานวนผลงานทั้งหมด
9. จํานวนโครงงาน สิ่ ง ประดิ ษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย ของสถานศึกษาที่
มีการนําไปเผยแพรตอสาธารณชนไม
น อ ยกว า ร อ ยละ 25 ของจํ า นวน
ผลงานทั้งหมด

พันธกิจ

เปาหมาย

(Mission)

(Goal)

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย

10. จํานวนโครงงาน สิ่ง ประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย ของสถานศึกษาที่
ไดรับรางวัลไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด
4. พัฒนาระบบการประกัน 6. สถานศึ ก ษามี ร ะบบประกั น 11. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม คุณภาพภายในตามมาตรฐานการ ตนสังกัด มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
12. ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาอยางเปนระบบ
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม
5. พัฒนาผูเรียนและผูสาํ เร็จ 7. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษา
การศึกษา
ตามเกณฑของวิทยาลัย
ตอตรงตามสาขาที่เรียน
8. ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรได
14. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ตามกําหนดและมีผลการเรียนที่
ทางการเรี ย นตามเกณฑ ม าตรฐาน
ดีตามมาตรฐานวิทยาลัย
การศึกษาของสถานศึกษา
9. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการสอบ 15. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
มาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบ สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ชาติV-NET
16. รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นการ
อาชีวศึกษา (V-NET)
6. พัฒ นาระบบการเรีย น 10. ผูเรียนมีความรูทางวิชาการและ 17. รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมิน
การสอนใหมีความรูความ มี ค วามชํ า นาญทั ก ษะวิ ช าชี พ ความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
ชํ า น า ญ เ ฉ พ า ะ ด า น มี สอดคล อ งกับ ความตอ งการของ เฉลีย่ 3.51-5.00
18. รอยละของผูสําเร็จการศึก ษาที่ได
ความสามารถหลากหลาย
ตลาดแรงงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
งานทําตรงตามสาขาอาชีพ
สมรรถนะด า นวิ ช าการ
และทักษะวิชาชีพ
7. พัฒ นาและส ง เสริม ให 11. ผู เ รี ย นสามารถนํ า ความรู 19. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ส ามารถนํ า
นัก เรียนมี โ อกาสบริ ก าร บริการตอชุมชนมีความรับผิดชอบ

พันธกิจ

เปาหมาย

(Mission)

(Goal)

และพัฒนาชุมชนเปนการ ตอหนาที่ดํารงตนเปนพลเมืองดีตอ
เพิ่ ม ประสบการณ ด า น สังคม
สิ่ ง แ วด ล อ ม แ ล ะ ด า น
คุณธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย

ความรูตามสาขาที่เรียนบริการชุมชน

สวนที่ 3
แผนงาน กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และตัวชี้วัดความสําเร็จ

สวนที่ 3
แผนงาน กลยุทธการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย
1. ผูเรียน มีความรู 1. ร อยละของผูเรียนที่มี
งานทํามีผลการประเมิน
ความสามารถ
คว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
เหมาะสมกับวัย
สถานประกอบการ
เพียงพอที่จะ
2. ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ
ศึกษาตอหรือ
ออกไปประกอบ
การศึก ษาที่มี ง านทํ า มี
อาชีพดวย
ผลการประเมินความพึง
ประสบการณ
พอใจจากสถาน
และสติปญญา
ประกอบการ
สามารถแกไข
ปญหาไดดี

2. ผูเรียนไดรับ
ความรูจากการ
ใชเครื่องมือ
อุปกรณ สื่อการ
เรียนรูตางๆ ที่
สอดคลองกับ
วิชาชีพ

3. รอยละของผูเ รียนที่
สามารถใชเทคโนโลยี
อุปกรณสื่อ ไดตาม
สาขางาน
4. จํานวนสื่อ อุปกรณ
เพียงพอตอความตอง
ใชงาน

แผนงาน

(กลยุทธระดับสถานศึกษา)

สรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

1. โครงการสงผูเรียนเขาฝกงาน
กับสถานประกอบการ
- ปฐมนิเทศการฝกงาน
- นิเทศการฝกงาน
- สัมมนาหลังการฝกงาน
2. โครงการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบทวิภาคี
- เชิญสถานประกอบการที่มี
แนวโนมวาตองการแรงงาน
จํานวนมากในเขตพื้นที่
- ประชุมสัมมนารวมกันกับ
สถานประกอบการ
- ทําความรวมมือ
- นิเทศติดตาม
- ประเมินผูเรียน
3. โครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ
จัดหา เพิ่มเติม ปรับปรุง 4. โครงการศึกษาดูงานความ
กาวหนาทางเทคโนโลยี และ
เครื่องมืออุปกรณ สื่อ
อุปกรณที่ทันสมัย
และเทคโนโลยี
5. โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ใชสื่อและอุปกรณสมัยใหม
นอกเวลาเรียน
6. โครงการจัดซื้อ ซอมบํารุง
พัฒนา เครื่องมือ สือ่ เทคโนโลยี

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(กลยุทธระดับสถานศึกษา)
เปาหมาย
3. ผูเรียนมีความรู 5. ร อยละของผูเรียนที่มี พัฒนาหลักสูตรแผนการ 7. โครงการพัฒนาหลัก สูตร
ทางวิชาการและ ผลการประเมินความพึง
จัดการเรียนรู
ฐานสมรรถนะ
มีความชํานาญ
พอใจจากสถาน
8. โครงการพัฒนาการจัดการ
ทักษะวิชาชีพ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ฉ ลี่ ย
เรี ย นรู ต ามหลั ก สู ต รฐาน
สอดคลองกับ
3.51-5.00
สมรรถนะ
ความตองการ 6. ร อ ยละของผู สํ า เร็ จ
- การจัดทําแผนการจัดการ
ของตลาด
เรียนรู
การศึ ก ษาที่ ไ ด ง านทํ า
แรงงาน
- การจัดการเรียนรูตามแผน
ตรงตามสาขาอาชีพ
- การวัดและประเมินผล
ผูเรียน
- การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู
พัฒนาศักยภาพ
9. สนับสนุน สง เสริมใหครูไป
4. ครู – บุคลากร 7. ครูทุกคนมีใบประกอบ
ครูและบุคลากร
ศึกษาตอเพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
วิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา(ใบ
และสงเสริมใน 8. ครูทุกคนไดรับการ
ประกอบวิชาชีพครู)
ดานการศึกษาทั้ง ฝกอบรมพัฒนาทาง
10. โครงการพัฒนาครูและ
วิชาชีพ อยางนอย 20ช.
ในและตาง
บุคลากร
ม.ตอป
ประเทศเปนการ
- เทคนิคการสอนใหมๆ
9. ครู – บุคลากรไดรับ
เพิ่มศักยภาพ
- การทําวิจัย สื่อ นวัตกรรม
การฝกอบรมดาน
ดานการการ
คุณธรรม จริยธรรม 1
เรียนรูควบคู
สิ่งประดิษฐ
ครั้งตอ 1 เรียน
คุณธรรม- ใหความรูในดานวิชาชีพ
จริยธรรมสงเสริม
ในสาขาที่สอน
จรรยาบรรณ
11. โครงการรวมมือกับสถาน
วิชาชีพ
ประกอบการ
- แลกเปลี่ยนครู
- จัดระบบการสอนแบบทวิ
ภาคี

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย

5. มีโครงงาน
10. จํ า น ว น โ ค ร ง ง า น
สิ่งประดิษฐ งาน
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ง า น
สรางสรรค
สร า งสรรค งานวิ จั ย
งานวิจัย ทั้งของ
ของนักเรียนตามสาขา
ครูและผูเรียน
11. จํ า น ว น โ ค ร ง ง า น
6. มีการนําโครง
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ง า น
การ สิ่งประดิษฐ สร า งสรรค งานวิ จั ย
งานสรางสรรค
ของครูตามสาขาวิชา
งานวิจัย ทั้งของ 12. จํานวนโครงงาน
ครูและผูเรียน
สิ่งประดิษฐ งาน
ไปประกวด และ สรางสรรค งานวิจัย
เผยแพรตอ
ของสถานศึกษาที่มกี าร
สาธารณชน
นําไปใชไมนอยกวารอย
ละ 50 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด
13. จํานวนโครงงาน
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย
ของสถานศึกษาที่มกี าร
นําไปเผยแพรตอ

แผนงาน

(กลยุทธระดับสถานศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- ทําความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ
- นิเทศ ติดตาม
12. โครงการอบรม คุณธรรม
จริยธรรม
13. โครงการศึกษาดูงาน
หนวยงานตนแบบ
14. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและบุคลากร
สงเสริมการพัฒนา
15. โครงการจัดทําโครงงาน
ผูเรียน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย - จัดใหผูเรียนระดับปวช.3
จํานวนไมเกิน 3 คน ตอง
ทําโครงงาน 1 ชิ้น และ
ปวส.2จํานวนไมเกิน 2
คน ตองทําโครงงาน 1 ชิ้น
- แนะแนวทางใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการทําโครงงาน
- มีการตรวจติดตามผลงาน
16. โครงการพัฒนา สื่อ
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
งานวิจัยผูเรียนและครู
จัดทําผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
- สงเสริมใหมกี ารนําผลงาน
ไปใชประโยชน
- จัดนิทรรศการแสดงผล
งาน
- สงเสริมใหมีการนําผลงาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(กลยุทธระดับสถานศึกษา)
เปาหมาย
สาธารณชนไมนอยกวา
ไปเผยแพรและประกวด
รอยละ 25 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด
14. จํานวนโครงงาน
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย
ของสถานศึกษาที่ไดรบั
รางวัลไมนอยกวารอย
ละ 5 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด
7. สถานศึกษามี
15. ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพและ 17. โครงการจัดทําระบบ
คุณภาพภายในโดยตน
ระบบประกัน
มาตรฐานสถานศึกษา
สารสนเทศของวิทยาลัย
สังกัด มีคุณภาพอยูใน
คุณภาพภายใน
18. โครงการเตรียมความพรอม
ระดับดีมาก
ตามมาตรฐาน
รับการประเมินคุณภาพ
16. ไดรับการรับรอง
การอาชีวศึกษา
ภายนอก
มาตรฐานการศึกษาจาก
อยางเปนระบบ
- อบรมครูและบุคลากรใหมี
การประเมินคุณภาพ
ความเขาใจในมาตรฐาน
ภายนอกรอบสาม
และตัวบงชี้
- จัดเตรียมเอกสารรองรอย
หลักฐานตางๆ อยางเปน
ระบบ
8. ผูเรียนมี
17. รอยละของผูส ําเร็จ
พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จ 19. โครงการพัฒนาความรูของ
ผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนตามสาขางาน
การศึกษาที่ศึกษาตอ
การศึกษา
ทางการเรียน
20. โครงการจัดการเรียนรูเสริม
ตรงตามสาขาที่เรียน
ตามเกณฑของ
หลักสูตร
วิทยาลัย
18. รอยละของผูเรียนที่มี
- จัด การสอนเสริ ม สํ าหรั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา
9. ผูเรียนสามารถ
21. โครงการติวกอนสอบ
จบหลักสูตรได
ตามเกณฑมาตรฐาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมาย
ตามกําหนดและ การศึกษาของวิทยาลัย
มีผลการเรียนที่ดี 19. รอยละของผูเ รียนที่
ตามมาตรฐาน
ผานเกณฑการสอบ
วิทยาลัย
มาตรฐานวิชาชีพ
10. ผูเรียนมีผล
20. รอยละของผูเ รียนที่
สัมฤทธิ์ที่ดีในการ ผานการทดสอบทาง
สอบมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ
วิชาชีพและการ
ดานการอาชีวศึกษา (Vทดสอบระดับ
NET)
ชาติV-NET

11. ผูเรียนสามารถ 21. รอยละของผูเ รียนที่
นําความรูบริการ สามารถนําความรูตาม
ตอชุมชนมีความ
สาขาที่เรียนบริการ
รับผิดชอบตอ
ชุมชน
หนาที่ดํารงตน
เปนพลเมืองดีตอ
สังคม

แผนงาน

(กลยุทธระดับสถานศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
มาตรฐานวิชาชีพ และ
V-NET
- ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบ มาตรฐานวิชาชีพ
และ
V-NET
- กําหนดตารางการติว
- ติวแนวขอสอบแตละ
รายวิชา
- นํา ผลการทดสอบของป ที่
ผ า นมา มาบู ร ณาการการ
สอนเสริม

สงเสริมผูเรียนใหมีความ 22. โครงการสงเสริมกิจกรรม
รับผิดชอบตอสังคม
เพือ่ ชุมชน
23. โครงการนําวิชาชีพสูชุมชน

สวนที่ 4
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน
เปาหมายและงบประมาณ
(ปการศึกษา 2555–2557)

สวนที่ 4

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน เปาหมายและงบประมาณ
(ปการศึกษา 2555–2557)
แผนงาน
โครงการ/
(กลยุทธ
กิจกรรม/
ระดับ
งาน
สถานศึกษา)
แผนงานที่ 1 1. โครงการสง
ผูเรียนเขา
สรางความ
ฝกงานกับ
รวมมือกับ
สถาน
สถาน
ประกอบการ
ประกอบ
- ปฐมนิเทศ
การ
การฝกงาน
- นิเทศการ
ฝกงาน
- สัมมนาหลัง
การฝกงาน
2. โครงการ
จัดการเรียน
การสอนใน
รูปแบบ
ทวิภาคี
- เชิญสถาน
ประกอบการ
ที่ตองการ
แรงงาน
จํานวนมาก
ในเขตพื้นที่
-ประชุมสัมมนา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

ป 2556

ป 2557

1. รอยละของผูเรียนที่มีงานทํา รอยละ 60 รอยละ 70
มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจจากสถานประกอบการ
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 60 รอยละ 70
ที่มีง านทํามีผ ลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจจากสถาน
ประกอบการ
3.
สถานประกอบการ
หนวยงานไมนอยกวา 5 แหง
และบุ ค คลในชุ ม ชนไม น อ ย
กวา 5 คน
4. ครอบคลุมคุณภาพผูเรียนทั้ง
3 ดาน
5. จํ านวนโครงการที่ไดรั บ
ความรวมมือกับชุมชน

รอยละ 80
รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

รวมกันกับ
สถาน
ประกอบการ
- ทําความ
รวมมือ
- นิเทศติดตาม
- ประเมิน
ผูเรียน
3. โครงการ
ศึกษาดูงาน
สถาน
ประกอบการ
แผนงานที่ 2 4. โครงการศึกษา
จัดหา
ดูงานความ
เพิ่มเติม
กาว
ปรับปรุง
หนาทาง
เครื่องมือ
เทคโนโลยี
และอุปกรณที่
อุปกรณ
ทันสมัย
สื่อและ
5. โครงการอบรม
เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการใช
สื่อและ
อุปกรณ
สมัยใหมนอก
เวลาเรียน
6. โครงการ
จัดซื้อ ซอม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

ป 2556

ป 2557

1. รอยละของผูเ รียนที่สามารถ รอยละ 60 รอยละ 70
ใชเทคโนโลยี อุปกรณสื่อ ได
ตามสาขางาน
2. จํานวนสื่อ อุปกรณเพียงพอ มี 2,3,4,5 มี 2,3,4,5
(117,500 (200,000
ตอความตองการใชงาน
บาท)
บาท)
3. คอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1
เครื่อง
4. มีเครือ่ งฉายโปรเจคเตอรทกุ
หองปฏิบัติการ
5. มีสญ
ั ญาณ Wi-fi ครอบคลุม
พื้นที่ใหบริหาร

รอยละ 80
มี 2,3,4,5
(35,000
บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

ป 2556

ป 2557

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลการ รอยละ 60 รอยละ 70
ประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก
สถานประกอบการเฉลี่ ย
3.51-5.00
2. รอยละของผูส ําเร็จการศึกษา รอยละ 60 รอยละ 70
ที่ไดงานทําตรงตามสาขาอาชีพ
(74,300
(75,000
3. จํานวนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
บาท)
บาท)
4. จํานวนโครงการพัฒนา
ทางดานภาษาตางประเทศ

รอยละ 80

บํารุง พัฒนา
เครื่องมือ
อุปกรณ สื่อ
เทคโนโลยี

แผนงานที่ 3 7.โครงการพัฒนา
พัฒนา
หลักสูตร
หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
แผนการ
8. โครงการ
จัดการเรียนรู
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
- การจัดทํา
แผนการ
จัดการเรียนรู
- การจัดการ
เรียนรูตาม
แผน
- การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรียน
- การนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
และปรับปรุง
กระบวนการ
จัดการเรียนรู

รอยละ 80
(75,000
บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

- ฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษครู
และบุคลากร
- จัดการเรียนรู
สอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
แผนงานที่ 4 9. สนับสนุน
พัฒนา
สงเสริมใหครู
ศักยภาพ
ไปศึกษาตอ
ครูและ
เพื่อรับใบ
ประกอบ
บุคลากร
วิชาชีพ
ทางการศึกษา
(ใบประกอบ
วิชาชีพครู)
10. โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
- เทคนิคการ
สอนใหมๆ
- การทําวิจัย
สื่อ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
- ใหความรูใน
ดานวิชาชีพใน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

1.

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ครู ทุ ก คนมี ใ บประกอบ รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100
วิชาชีพทางการศึกษา
มี
มี
มี
2. ครูทุกคนไดรับการฝกอบรม 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,7
พัฒนาทางวิชาชีพ อยางนอย (45,000
(50,000
(65,000
20ช.ม.ตอป
บาท)
บาท)
บาท)
3. ครู – บุคลากรไดรับการ
ฝกอบรมดานคุณธรรม
จริยธรรม 1 ครั้งตอ 1 เรียน
4. ครูสามารถทําสื่อเทคโนโลยีที่
ใชในการเรียนการสอน
5. ครูสามารถพัฒนางานวิจัย
เพื่อใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน
6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ
(บาท)
(170,000 (200,000
ชีวิตที่ดี
บาท)
บาท)
7. ครู – บุคลากรไดทดลอง
เขาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการตนแบบ

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

สาขาที่สอน
8. จํานวนโครงการพัฒนา
11. โครงการ
บุคลากรสรางระบบสนับสนุน
รวมมือกับ
การวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี
สถาน
และสิง่ ประดิษฐตลอดจนการ
ประกอบการ
ใชกระบวนการวิจัยเพือ่ สราง
- แลกเปลี่ยน
ชิ้นงาน
ครู
- จัดระบบการ
สอนแบบ
ทวิภาคี
- ทําความ
รวมมือกับ
สถาน
ประกอบการ
- นิเทศ ติดตาม
(772,296
12. โครงการ
อบรม
บาท)
คุณธรรม
จริยธรรม
- บวชชี
พราหมณ
- คายละลาย
พฤติกรรม
13. โครงการ
ศึกษาดูงาน
หนวยงาน
ตนแบบ

ป 2556

ป 2557

(820,000
บาท)

(900,000
บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

ป 2556

ป 2557

14. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและ
บุคลากร
แผนงานที่ 5 15. โครงการ
สงเสริมการ
จัดทําโครงงาน
พัฒนา
ผูเรียน
นวัตกรรม
- จัดใหผูเรียน
สิ่งประดิษฐ
ระดับปวช.3
งานสราง
จํานวนไมเกิน
สรรค
3 คน ตองทํา
งานวิจัย
โครงงาน 1
ชิ้น และ
ปวส.2
จํานวน
ไมเกิน 2 คน
ตองทํา โครง
งาน 1 ชิ้น
- แนะแนวทาง
ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการ
ทําโครงงาน
- มีการตรวจ
ติดตาม
ผลงาน

1.จํานวนโครงงาน สิ่ง ประดิษฐ มี 1,2,3
มี 1,2,3
มี 1,2,3
งานสรางสรรค งานวิจัย ของ ครู 1คน
ครู 1คน ครู 1คน ตอ
นักเรียนตามสาขา
ตอ 1ชิ้น
ตอ 1ชิ้น 1ชิน้ ตอ 1ป
2.จํานวนโครงงาน สิ่ง ประดิษฐ
ตอ 1ป
ตอ 1ป การศึกษา
งานสรางสรรค งานวิจัย ของ
การศึกษา การศึกษา
ตามสาขาวิชา
(315,000 (350,000 (360,000
3. จํานวนโครงงาน
บาท)
บาท)
บาท)
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัยของสถานศึกษาทีม่ ี
การนําไปใชไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวน
ผลงานทั้งหมด
4. จํานวนโครงงาน
สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัยของ
สถานศึกษาที่มีการนําไป
เผยแพรตอสาธารณชนไม
นอยกวารอยละ 25 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

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

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ

ป 2555
5. จํานวนโครงงานสิ่งประดิษฐ รอยละ 5
งานสรางสรรค งานวิจัย ของ
สถานศึกษาที่ไดรับรางวัล ไม
น อ ยกว า ร อ ยละ 5 ของ
จํานวนผลงานทั้งหมด
6. มีก ารสงเสริมสนับสนุนให
ผูเ รียนจัดทําและดําเนินการ
จัดประกวดจัดแสดงโครงการ
สิ่ง ประดิ ษ ฐ ง านสร า งสรรค
งานวิจัย
7. มีการนําไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ
8. รอยละ ของจํานวนผลงาน รอยละ 75
ทั้งหมดที่นําไปใชประโยชนใน
วิทยาลัย

ป 2556
รอยละ 10

ป 2557
รอยละ 15

รอยละ 80

รอยละ 85

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

แผนงานที่ 6
การประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
สถานศึกษา

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

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ

ป 2555

ป 2556

ป 2557

มี 2,3,4,5
1. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยตน
สังกัด มีคุณภาพอยูในระดับดี
มาก
2. ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม
3. มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
(ปการศึกษา 2555-2557)
4. มีแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีรายงานประจําปเปน
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
6. มีระบบกลไกในการจัดสรร (168,500
บาท)
การวิเคราะหการตรวจสอบ
ดานงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

มี
2,3,4,5

มี
1,2,3,4,5

(170,000
บาท)

(200,000
บาท)

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
โครงการ/
(กลยุทธ
กิจกรรม/
ระดับ
งาน
สถานศึกษา)
แผนงานที่ 7 19. โครงการ
พัฒนาความรู
พัฒนา
ของผูเ รียน
ผูเรียนและ
ตามสาขางาน
ผูสําเร็จ
20. โครงการ
การศึกษา
จัดการเรียนรู
เสริมหลักสูตร
- จัดการสอน
เสริมสําหรับ
ผูเรียนที่มผี ล
การเรียนต่ํา
21. โครงการติว
มาตรฐาน
และ
V-NET
- กําหนด
ตารางการติว
- ติวแนว
ขอสอบแตละ
รายวิชากอน
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
V-NET
- ชี้แจง
รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ

ป 2555 ป 2556
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 60 รอยละ 70
ที่ ศึ ก ษาต อ ตรงตามสาขาที่
เรียน
2. ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู เ รี ย น ที่ มี รอยละ 70 รอยละ 80
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนตาม
เกณฑ ม าตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา
3. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า น รอยละ 60 รอยละ 70
เกณฑ ก ารสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. รอยละของผูเรียนที่ผานการ รอยละ 60 รอยละ 70
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)

ป 2557
รอยละ 80
รอยละ 90

รอยละ 80
รอยละ 80

5. รอยละของผูเรียนที่ผานการ รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80
ทดสอบการศึกษาระดับ ชาติ
ด า นอาชี ว ศึ ก ษา(V-NET)ใน
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

ผูรับผิดชอบ

แผนงาน
(กลยุทธ
ระดับ
สถานศึกษา)

โครงการ/
กิจกรรม/
งาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เปาหมาย/งบประมาณ
ป 2555

ป 2556

ป 2557

มาตรฐานและ
V-NET
- กําหนดตาราง
ติว
- ติวแนวขอสอบ
แตละรายวิชา

แผนงานที่ 8 22. โครงการ
1. รอยละของผูเรียนที่สามารถ รอยละ 60 รอยละ 70
เกีย่ วกับ
สงเสริม
นํ า ความรู ต ามสาขาที่ เ รี ย น (45,000
(50,000
ส
ง
เสริ
ม
ผูเรียนใหมี
บริการชุมชน
บาท)
บาท)
กิจกรรมเพื่อ
ความ
ชุมชน
รับผิดชอบ 23. โครงการนํา
ตอสังคม
วิชาชีพสู
ชุมชน
24. โครงการคาย
อาสาพัฒนา
ชุมชน

รอยละ 80
(65,000
บาท)

ผูรับผิดชอบ

สวนที่ 5
การวางแผนจัดการงบประมาณ
การวางแผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน

สวนที่ 5
การวางแผนจัดการงบประมาณ การวางแผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
1. การวางแผนจัดงบประมาณ
1.1 จํานวนผูเรียน
ระดับชั้น
ปการศึกษา 2555
ปวช.1
139
ปวช.2
104
ปวช.3
92
ปวส.1
157
ปวส.2
154
รวม
646
1.2 รายรับ
รายการ
เงินทุนที่จัดหา
เงินอุดหนุนเปนคาใชจายราย
หัวนักเรียน
เงินไดอื่นๆ เงินบริจาค
รวม
1.3 รายจาย
รายการ
1. ดานคุณภาพผลผลิตผูเรียน
2. ดานพัฒนาการเรียนรูใน
องคกร
3. ดานการบริการตางๆ
4. ดานการจัดการภายใน
องคกร
รวม

ปการศึกษา 2556
115
96
78
132
111
532

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557
9,799,781
10,348,000
11,385,000
3,884,053

4,000,000

4,500,000

25,000
13,708,834

30,000
14,378,000

50,000
15,935,000

ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557
74,300
75,000
75,000
11,492,863

11,805,000

13,160,000

45,000

50,000

65,000

248,800

250,000

280,000

11,860,963

12,180,000

13,580,000

2. แผนกํากับ ตรวจสอบ และรายงาน
รายการ

1. ดานคุณภาพผลผลิตผูเรียน

ปการศึกษา 2557
155
105
95
170
125
650

ผูรบั ผิดชอบ

- ฝายวิชาการ

ระยะเวลา
ปการศึกษา

2. ดานพัฒนาการเรียนรูในองคกร
3. ดานการบริการตางๆ

4. ดานการจัดการภายในองคกร

- ฝายพัฒนาผูเ รียน
- ฝายวิชาการ
- ฝายการเงิน / ธุรการ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายวัสดุ อุปกรณ อาคาร
สถานที่
- ฝายประกันคุณภาพ และ
พัฒนาบุคลากร

2555-2557
ปการศึกษา
2555-2557
ปการศึกษา
2555-2557
ปการศึกษา
2555-2557

ภาคผนวก

