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ค าน า 
  การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส าคัญ   ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี

คุณลักษณะตามท่ีสังคมและประเทศชาติมุ่งหวังซึ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้จ าเป็นต้องมี
วิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กรในการจั ด
การศึกษาของวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการด าเนินการอย่างเหมาะสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการจึงได้จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา 
( พ.ศ. 2561 -2563) เพื่อให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัย ศึกษาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2553  
แผนแม่บทการจัดการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย
ด้วยวิธี   SWOT  Analysis  จากนั้นก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการ
พัฒนา จัดท างาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นเอกสารท่ีมีคุณค่าต่อการจัด การศึกษาของ
วิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับจะน าแผนพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ในการ
พัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ สืบต่อไป            

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 
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ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของวิทยาลัย 
 

1.  ความเป็นมาของวิทยาลัย 
1.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อวิทยาลัย  

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ    รหัสสถานศึกษา 1320100113 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ  รหัสสถานศึกษา 1320100110 
 
ประวัติของวิทยาลัย 

 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจเป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาส านักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ัง
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2526 ต้ังอยู่เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 5 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ตามใบอนุญาตเลขท่ี 6/2526 โดยนายนิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานศึกษา และมีนาย
นิวัตร หมดราคี เป็นผู้ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานแทนผู้รับใบอนุญาต โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ัน ปวช. 1 ถึง ช้ัน ปวช. 3 วิชาท่ีเปิดสอนคือ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาการขายและสาขา
การบัญชี ต่อมาได้เพิ่มสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนโรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ จัดต้ังเมื่อวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2526 ตามใบอนุญาตเลขท่ี 8/2526 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ัน ปวส. 1 ถึง ปวส. 2 วิชาท่ีเปิดสอนคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้ขอเปล่ียนแปลงหลักสูตรมาใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจและในปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ขอเปล่ียนแปลงหลักสูตรมาใช้หลักสูตร
กรมอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการขาย 
สาขางานการบัญชี และได้เพิ่มสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในเวลาต่อมา และในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  

  ปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรึ เขต 3 ให้เปล่ียนช่ือ
สถานศึกษาจากโรงเรียนพัทยาพณิชยการ เป็น “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ” และโรงเรียน
พัทยาบริหารธุรกิจ เปล่ียนเป็น “ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ ” ช่ือภาษาอังกฤษเป็น  
“ Pattaya Business Administration Technological College ” 
นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  เป็นเวลา 33 ปี 
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ท่ีต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ   จรดกับ โรงเรียนอักษรศึกษา 
ทิศใต้   จรดกับ อพาร์ทเม้นสนเจริญ 
ทิศตะวันออก     จรดกับ ชุมชน 
ทิศตะวันตก  จรดกับ ถนนสายพัทยานาเกลือ 
 ในพื้นท่ีเขตบริการประกอบด้วย  วัดโพธิ์สัมพันธ์ โรงเรียนอักษร โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยา
คาร  ชุมชนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาพื้นท่ี 4 ไร่ 1  งาน- ตารางวา 
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการและวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจเป็น
วิทยาลัยขนาดเล็กเปิดท าการสอน 5 ระดับ  คือ  ระดับปวช.1  ระดับปวช.2  ระดับปวช.3  ระดับ
ปวส.1 และระดับปวส.2      
วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. การบริหารงานฝ่ายวิชาการ 

2. การบริหารงานฝ่ายงานท่ัวไป 

3. การบริหารงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

4. การบริหารงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
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สถานที่ต้ัง   

 

    เลขท่ี 119 หมู่ท่ี 5 ถนนพัทยา – นาเกลือ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 20150  โทรศัพท์ 038-423938 , 038-367319 โทรสาร 038-423938                 E-
mail : info@pbac.ac.th  Website http://www.pbac.ac.th สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัย 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นรูปวงกลม ด้านในมีคบเพลิง แสดงถึง การศึกษาท่ีเต็มไปด้วยความรู้อันสว่างไสว วงกลม

รอบนอกเป็นช่ือ วิทยาลัย อ าเภอ และจังหวัด วงกลมด้านในมีอักษรย่อ พพก. เป็นชื่อย่อของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ และ อักษรย่อ พธบ. เป็นช่ือย่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 
มีช่อชัยพฤกษ์อยู่ทางด้านซ้ายและขวา แสดงถึงความงอกงามทางการศึกษา ด้านล่างเป็นช่ือวิทยาลัย 
และข้อความค าว่า “คุณธรรม น าวิชาชีพ” 
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แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาคาร 

อ่ิมเอม  

(WiFi Zone) 

 

ห้องน้ า  ห้องน า้ 

ห้อง
ไปรษณีย์ 

ห้อง 

ฝากเงิน 

ห้องเก็บ
หนังสือ 

ห้องขาย 

อปุกรณ์ 

ห้องน้ า 

ห้องเคร่ือง

เสียง 

ห้องพยาบาล 

ห้องธุรการ 1 ห้องธุรการ 2 

 

ห้องน า้ ห้องน า้ 

 

อาคาร (ซ่อมแซม) 

 

 

อาคาร P 

 

อาคาร K 

อาคาร D 

อาคาร A อาคาร B 

D
o
o
r 

 

D
o
o
r 

 

D
o
o
r 

 

WiFi Zone WiFi Zone WiFi Zone 



6 
 

สีประจ าวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีฟ้า และสีเหลอืง 
สีฟ้า หมายถึง  ความเจริญงอกงามของการศึกษา ความเก่ง ดี มีความสุข 
สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดีงาม ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย 
 

1.2  สภาพชุมชน  แผนผังวิทยาลัย  

  วิทยาลัยฯ ต้ังอยู่บนถนนพัทยา – นาเกลือห่างท่ีว่าการเมืองพัทยาเพียง 2 กม.สภาพชุมชน
โดยรอบบริเวณวิทยาลัยฯอยู่ใกล้กับวัดโพธิ์สัมพันธ์ และท่ีว่าการเมืองพัทยา มีสถานศึกษาท้ังภาครัฐ
และเอกชน ต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงอาชีวศึกษา ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพค้าขายและกิจการด้าน
การบริการประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีชุมชนใกล้เคียงท่ีนับถือ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม 
เมื่อเมืองพัฒนามีการขยายเขตเศรษฐกิจจึงเริ่มมีสถานบันเทิง โรงแรม และแหล่งท่องเท่ียวมากมาย มี
โรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาท้ังภาครัฐ และเอกชน มีโรงเรียนประถม-มัธยมประจ าเมืองพัทยาคือ
โรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งเป็นวิทยาลัยของรัฐท่ีมีช่ือเสียง 

สภาพสังคมอ าเภอบางละมุง มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาติไทย มีชาวจีน อินเดีย และชน
ชาติอื่นๆ เป็นส่วนน้อย แต่โดยท่ีชนกลุ่มน้อยท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอบางละมุงมานานแล้ว จึงถูกกลืนใน
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ท าให้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม จึงมี
ปัญหาเกิดจากชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ในด้านการย้ายถ่ินฐานหรือการอพยพจากภาคอื่น จะมีการหล่ังไหล
เข้ามาทุกระยะ เนื่องจากสภาพท้องท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้แรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว เช่น โรงแรม สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม กิจการท่องเท่ียว และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ี
จ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ท าให้ประชากรท่ีใช้แรงงาน และหรือผู้ท่ีไม่ประสบผลส าเร็จในด้าน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พากันอพยพเข้ามาท างานด้วยการเป็นลูกจ้างตามโรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ เนื่องจากมีรายได้สูงกว่า ท้ังในเขตเมืองพัทยา และนอกเขตเมืองพัทยา ท าให้เกิด
ประชากรแฝง ยากต่อการส ารวจจ านวน และติดตามพฤติกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุปัญหาหนึ่งในการ
พัฒนาท้องท่ี ท้ังนี้ ไม่รวมประชากรท่ีอยู่ในลักษณะแฝงเข้ามาพักอาศัยในลักษณะแฝงเข้ามาพักอาศัย
ในลักษณะท่องเท่ียว หรือ ช่ัวคราว โดยไม่แจ้งย้ายช่ือทางทะเบียนราษฎร ซึ่งมีจ านวนมากมายยากแก่
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การส ารวจให้แน่ชัดได้ การต้ังบ้านเรือนส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ริมถนนตลอดแทบทุกสาย ซึ่งถนนทุกสาย
สามารถใช้ได้อย่างสะดวก และตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะอยู่รวมกลุ่มกัน และใช้ถนนเป็นเส้นทาง
หลักในการไปมาติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

  ข้อมูลผู้ปกครอง   
 

  นักเรียน นักศึกษา พักอยู่อาศัยกับบิดามารดาร้อยละ 48 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมต้นร้อยละ 43 อยู่ในระดับมัธยมต้นร้อยละ 30 ระดับมัธยมปลาย
และระดับ ปวช.ร้อยละ 19 ระดับอนุปริญญาและปวส. ร้อยละ 6  ระดับปริญญาตรีร้อยละ 4 ส่วน
ระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรีมีร้อยละ 0 อาชีพของผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 39 ประกอบอาชีพ ค้าขาย
หรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 31 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท  ร้อยละ 12 รับราชการ ร้อยละ 8 อาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 4 ท างานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆไม่ระบุอีกร้อยละ 6 

 
รายได้เฉลี่ย/ปี ของผู้ปกครอง 

มากกว่า 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% 
                                               ต่ ากว่า  60,000 บาท                    7% 
 

แผนที ่
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1.3  ปรัชญาวิทยาลัย 
 

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสากล 
 
1.4 บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และความพร้อมของวิทยาลัยฯ 

  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในสายวิชาชีพเป็น
แห่งแรกของเมืองพัทยา มีความพร้องท้ังอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์การเรียน และบุคลากร การเดินทาง
สะดวก เพราะอยู่ในเขตชุมชน ครูและบุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาค่อนข้างสูง บุคลากรมีความ
ต่ืนตัวในการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ชุมชน 
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1.5 โครงสร้างการบริหารบทบาทหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
 
  



10 
 

1.5.1 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการบริหารวิทยาลัย โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1.  ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและวางกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาลัย 
2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีของวิทยาลัย 
3.  เรื่องต่างๆ ท่ีผู้อ านวยการและผู้บริหารวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
4.  ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 

 

1.5.2 ผู้บริหารวิทยาลัย 
  1.  ดร.นิวัตร   หมดราคี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พัทยาพณิชยการ 
  2.  อ.อนันต์  ประยูรพัฒน ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พัทยาบริหารธุรกิจ 
  3.  อ.นีรนาท ฐิติปัญโยภาส รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พัทยาพณิชยการ 
  4.  อ.นีรนาท ฐิติปัญโยภาส หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

5.  อ.วรรณา เขียนดี  หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
   และพัฒนาบุคลากร 

  6.  นางมลิ หมดราคี หัวหน้าฝ่ายการเงิน ธุรการ ฝ่ายเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
  ผู้บริหารวิทยาลัยมีหน้าท่ีช่วยบริการกิจการของวิทยาลัย วางแผนการปฏิบัติงาน 
ก ากับดูแล โดยมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
  2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  3.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดประเมินผล 
  4.  จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ PDCA และ SWOT 
  5.  การบริหารการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์อื่นๆ 
  6.  วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน 
  7.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  8.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
  9.  จัดระบบควบคุมภายในวิทยาลัย 
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  10. จัดระบบช่วยเหลือครู บุคลากร และผู้เรียน 
  11. จัดหาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
  12. จัดให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมด้านเทคนิคและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  13. จัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชาทุกภาคเรียน 
  14. จัดหาครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับทุกสาขางาน 
  15. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและ
โรงเรียนต่างๆ 
  16. จัดให้มีการพัฒนาการจัดท าเผยแพร่ ประกวดและบูรณาการ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย ท้ังของครูและนักเรียน 
  17. จัดให้มีการส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่าง
จริงจัง 
  18. จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม 
  19. จัดให้มีการจัดระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  

  1.5.3 ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ 
  ครู อาจารย์มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน 
ตารางสอน จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา 

1.  วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
แผนกวิชาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

2.  ควบคุม ดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการเรียนการสอนแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน การฝึกงาน การวัดประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และ
ระเบียบแบบแผน 

3.  จัดหาดูแลรักษา วัสดุฝึก ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

4.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ 
การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน 

5.  ติดตาม แนะน าเกี่ยวกับการท าโครงงาน โครงการสอน แผนการเรียนรู้ บันทึก
การสอน Course outline ออกแบบทดสอบท่ีหลากหลาย คู่มือครู ใบงานตลอดจนแฟ้มสะสมผลงาน 

6.  ควบคุม ดูแลพัฒนาส านักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารให้สะอาด
เรียบร้อย 

7.  ปกครองดูแลบุคลากรในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสนอความดี
ความชอบของบุคลากรในแผนก 

8.  ดูแล บ ารุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของวิทยาลัยท่ีได้รับมอบหมาย 
9.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 
10. เสนอโครงการให้เป็นระบบ PDCA และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับ

ขั้นตอน 
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11. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  1.5.4 ผู้ปกครองและชุมชน 
  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมเสนอข้อคิดเห็น จากการ
ประชุมผู้ปกครองและร่วมแก้ปัญหาด้านความประพฤติของผู้เรียนในกรณีท่ีวิทยาลัยขอความร่วมมือ 
 

1.6 กฎระเบียบของวิทยาลัย 
  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องของผู้เรียน  ทางวิทยาลัยได้มีการก าหนด
เครื่องแบบนักเรียนไว้ ดังนี้ 
 นักเรียนชาย ปวช. 
 1.  กางเกงสีเทาอมฟ้าเป็นสีเฉพาะของวิทยาลัย เป็นแบบสากลสุภาพ ไม่รัดรูป(ไม่ใช่ทรงมอส
หรือเดฟ) มีห่วงส าหรับคล้องเข็มขัด ความยาวเพียงข้อเท้าเมื่อยืนตรง (ไม่ใช่ผ้ายีนส์หรือผ้ามัน) สวม
ให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย 
 2.  เส้ือ เป็นเส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ัน ไม่มีลวดลาย 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยท่ีอกเส้ือด้านขวา 
 4.  ท่ีปกคอเส้ือปักรูปดาวสีฟ้าตามจ านวนระดับช้ัน เช่น ปวช.1 ปัก 1 ดวง 
 5.  ใส่เนคไท้ของวิทยาลัย 
 6.  รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น 
 7.  เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ใช้หัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 8.  ทรงผม รองทรงสูง ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ท าสีผม 
 9.  ห้ามไว้เล็บ และ ทาสีเล็บ 
 นักเรียนหญิง ปวช.  
 1.  กระโปรงสีเทาอมฟ้าเป็นสีเฉพาะของวิทยาลัย ตัดแบบทวิชหน้าหลัง ความยาวคลุมหัว
เข่าไม่เกิน 5 นิ้ว (ไม่ใช่ผ้ายีนส์หรือผ้ามัน) สวมให้ทับชายเส้ือให้เรียบร้อย 
 2.  เส้ือสีขาวแขนยาว ไม่มีลวดลาย อกเส้ือด้านซ้ายปักอักษร PBAC 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยท่ีอกเส้ือด้านขวา 
 4.  ท่ีปกคอเส้ือปักรูปดาวสีฟ้าตามจ านวนระดับช้ัน เช่น ปวช.1 ปัก 1 ดวง 
 5.  ใส่เนคไท้ของวิทยาลัย 
 6.  รองเท้านักเรียนหญิงสีด า หุ้มส้น ถุงเท้าสีขาว 
 7.  เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ใช้หัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 8.  ไม่ท าสีผม ผมยาวมัดผมให้เรียบร้อย 
 9.  ห้ามไว้เล็บ และ ทาสีเล็บ  

นักเรียนชาย ปวส. 
 1.  กางเกงสีด า 
 2.  เส้ือ เป็นเส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ัน ไม่มีลวดลาย 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยท่ีอกเส้ือด้านขวา 
 4.  รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น 
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 5.  เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ใช้หัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 6.  ทรงผม รองทรงสูง ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ท าสีผม 
 7.  ห้ามไว้เล็บ และ ทาสีเล็บ 
 นักเรียนหญิง ปวส.  
 1.  กระโปรงสีด า 
 2.  เส้ือสีขาวแขนส้ัน ไม่มีลวดลาย 
 3.  ติดเข็มกลัดของวิทยาลัยท่ีอกเส้ือด้านขวา 
 4.  ติดตุ้งต้ิงของวิทยาลัยท่ีปกคอเส้ือด้านซ้าย 
 5.  รองเท้าคัตชูสีด า หุ้มส้น  
 6.  เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ใช้หัวเข็มขัดของวิทยาลัย 
 7.  ไม่ท าสีผม ผมยาวมัดผมให้เรียบร้อย 
 8.  ห้ามไว้เล็บ และ ทาสีเล็บ 
  

 การร่วมกิจกรรม 
  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนวัดผลจาก 4 กิจกรรมหลัก 
  1.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
  2.  กิจกรรมชมรม 
  3.  กิจกรรมต่างๆ ท่ีวิทยาลัยจัด 

4.  กิจกรรมพิเศษ ท่ีเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมพิเศษท่ี
เกี่ยวกับชุมชน 

 การประเมินผล 
  1.  กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นการประเมินผลในส่วนท่ีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดย
ก าหนดในช่วงเวลา 08.00 – 08.20 น. 
  2.  เป็นการประเมินผล ในส่วนท่ีผู้เรียนต้องเข้าประจ าชมรม ในคาบท่ี 5-6 ของทุก
วันศุกร์ 
  3.  เป็นการประเมินผล ในส่วนท่ีผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวิทยาลัย 
จัดขึ้น 
  4.  กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินผล ในส่วนท่ีผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปกติ
วิทยาลัยจะจัดเพียงแค่ 1-2 ครั้ง ต่อภาคเรียน 
  ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมส่วนใดส่วนหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่านกิจกรรมท้ังภาคเรียน แต่การ
ซ่อมกิจกรรม จะมีการพิจารณาซ่อมเป็นส่วนๆ ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตร จะไม่สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ 
 ข้อก าหนดที่ผู้เรียนต้องไม่ประพฤติตน 
  นักเรียนนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังนี้ 
  1.  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อัน
น่าจะก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
  2.  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาเรียน 
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  3.  เล่นพนัน จัดให้มีการเล่นพนัน หรือมั่วสุมในวงพนัน 
  4.  พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 

5.  ซื้อ จ าหน่าย แลกเปล่ียน เสพสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ส่ิงมึนเมา บุหรี่ 
หรือยาเสพติด 

  6.  ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับเพื่อเอาทรัพย์ผู้อื่น 
  7.  แสดงพฤติกรรมชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 
  8.  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 
  10  เท่ียวเตร่หรือรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์มีดังนี ้

1.  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน 
ขยันหมั่นเพียร เสียสละ 

  2.  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อส่วนรวม ด ารง
ตนเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ และของโลก 
  3.  เป็นผู้ท่ีรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง และส่วนรวม 
  4.  เป็นผู้มีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การท างาน การแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
  5.  เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีสามารถท าไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้ 

6.  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ เป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข พร้อมท้ังร่วมมือกับ
วิทยาลัย และชุมชนในการดูแลอนามัยของส่วนรวม 

  7.  เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีดี 
  8.  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  9.  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐาน และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  10. เป็นผู้ท่ีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติให้ด ารงอยู่สืบไป 
  11. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และรู้
คุณค่า ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีและรู้หลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  12. เป็นผู้มีศรัทธา และเช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตย สามารถน าขบวนการ
ประชาธิปไตยไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
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2. ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ประมาณการณ์นักเรียน 

ประเภท ปีงบประมาณ คาดการณ์ปีงบประมาณ (คน) 
2561 2562 2563 

ผู้อ านวยการ/ครู 21 23 23 
บุคลากรทางการศึกษา 3 3 3 
บุคลากรอื่นๆ 4 4 4 
นักเรียนรวมทั้งสถานศึกษา 503 600 650 
จ าแนกตามชั้นปี    
ปวช.ชั้นปีที่ 1      รวม 
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ปวช. ชั้นปีที่ 2    รวม 
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ปวช. ชั้นปีที่ 3    รวม 
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

123 
 

54 
 

57 

150 
 

120 
 

110 

170 
 

150 
 

130 

ปวส.ชั้นปีที่ 1      รวม 
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ปวส. ช้ันปีที่ 2     รวม 
-ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

174 
 

95 

200 
 

180 

250 
 

240 
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3. ข้อมูลด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2561 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญ
า

ตรี
 

ผู้รับใบอนุญาต 1 - - - 1 - 1 - - 

ผู้จัดการ - - - - - - - - - 

ผู้อ านวยการ 2 2 - 2 - 1 1 - - 

ครู 19 17 2 17 2 - - 19 - 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

3 - - - - - - 2 1 

บุคลากร
สนับสนนุ 

4 - - - - - - - 4 

รวม 29 19 2 19 3 1 2 21 5 
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4. ข้อมูลด้านหลักสูตร 
 

 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ.2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 

 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
 ประกอบด้วย 3 แผนกวิชา ได้แก่ 

 แผนกวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 แผนกวิชาการขาย 
- สาขาวิชาการขาย 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  ประกอบด้วย 3 แผนกวิชา ได้แก่ 

 แผนกวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 แผนกวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการตลาด 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
 
5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ล าดับที่ ประเภทสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วยนับ 
1 อาคารเรียนและปฏบิัติการ 4 หลัง 
2 อาคารส าหรับกิจกรรม 1 หลัง 
3 อาคารโรงอาหารและห้องประชุม 1 หลัง 
4 ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 1 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 
6 ห้องเรียนปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
7 ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
8 อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 หลัง 
9 ห้องพักครู 4 ห้อง 
10 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
11 ห้องพยาบาล 1 ห้อง 
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6. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

งบประมาณ จ านวน 
งบบุคลากร 5,460,000 บาท 
งบบุคลากร 1,450,000 บาท 
งบลงทุน 210,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน 4,255,000 บาท 
งบรายจ่ายอื่น 1,257,000 บาท 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลรางวัลและผลงาน 
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ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลรางวัลและผลงาน 

 
1. ข้อมูลรางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 -  
2. ข้อมูลรางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา 

ชื่อบุคลากร 
รายการรางวัล 
และผลงาน 

ปี
การศึกษา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

อาจารย์ธัญนันท์ ณัฐชลิตพงศ์ ๑๐๐ ปี ครูดี ศรีเอกชน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 

อาจารย์เบ็ญจา ปั้นเทียม ๑๐๐ ปี ครูดี ศรีเอกชน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
อาจารย์สุธาทิพย์ ช่ืนชม ๑๐๐ ปี ครูดี ศรีเอกชน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
อาจารย์พรทิพย์ เทพจันทึก ๑๐๐ ปี ครูดี ศรีเอกชน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
อาจารย์วรรณา เขียนดี ครูดีเด่น 2561 อาชีวศึกษาชลบุรี 
อาจารย์ภัศรา พาพรมมา ครูดีเด่น 2561 อาชีวศึกษาชลบุรี 
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3. ข้อมูลรางวัลและผลงานของผู้เรียน 

ชื่อผู้เรียน 
รายการรางวัล 
และผลงาน 

ปี
การศึกษา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

นายสุรศักดิ์ สุขเขียว ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office-2013) 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวผกามาศ สกุลทอง ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office-2013) 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเอกสิทธิ์ อุอนันต์ ทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน 
(MS-Office-2013) 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศศิธร พลศรีราช 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวกรวรรณ น้อยแดง 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวจันทรจิรา ทองศรี 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สร้างโฮมเพจ (Home Page 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอริสรา ตันฮะเส็ง 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สร้างโฮมเพจ (Home Page 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนาตาลี ชูรัตน์ 
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สร้างโฮมเพจ (Home Page 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายธัญพิสิษฐ จันทรธิบดี 
ทักษะการติดต้ังโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายคิมหันต์ ดวงละมุด 
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวชนิศา สีกล่อม 
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสุทธิภัทร แสวง 
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash 
CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอริสรา จันทร์เกล้ียง 
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอัจฉรา จันทมาตร 
ทักษะการใช้โปรแกรมการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว Adobe Flash CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อผู้เรียน 
รายการรางวัล 
และผลงาน 

ปี
การศึกษา 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

นางสาวบุษยา มังคะดารา 
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายพิทยา พรรณราย 
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศราวุธ ทรัพย์มัก 
ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาววารี พวงเกษร ทักษะการบัญชี 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวศศิกมล สมบุญ ทักษะการบัญชี 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายวรรณธัช ศรีบุศราคัม ทักษะการบัญชี 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
นางสาวทิวาวรรณ แสง
สว่าง 

ทักษะ Marketing Challenge 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวอรุณฉาย ลาจันทึก ทักษะ Marketing Challenge 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายณัฐพล จาดแหยม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
นางสาวเสาวลักษณ์ ค า
พานิช 

ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวนัฎฐาพร แย้ม
ประยูร 

ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 

2560 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวศิริพักตร์ จันทวงศ์ ทักษะการบัญชี 
2560 ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

1.  วิสัยทัศน์ 
 

วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ท่ีมี   
“ คุณภาพมาตรฐาน โดยเน้น เรียนดี  กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจสากล ” 
ด้วยความรู้วิชาชีพพร้อมวิชาการโดยผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยจะต้องมีทักษะวิชาการและ
วิชาชีพเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวทันสังคมโลกพร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน า
ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
2.  พันธกิจ 

 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเพิ่มสมรรถนะและจัดบริการด้าน 
วิชาชีพด้วยส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดให้มีศูนย์ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมี
ความสามารถหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าโครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยท้ัง
ของครูและผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมีการส่งเสริม
ด้านการศึกษาต่อและการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชนเป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านคุณธรรม 

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

3.  อัตลักษณ ์ 
 

เรียนดี  : วิทยาลัยฯมีเป้าหมายหมายท่ีจะผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการเรียนรู้สู่อาเช่ียนเพื่อท่ีจะเป็นก าลังส าคัญต่อหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

นิสัยด ี : ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรมสร้างอุปนิสัยอันพึงประสงค์ท่ีดี
ของนักเรียน  นักศึกษา 

สุขภาพดี : นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยท่ีดี 
ปราศจากส่ิงเสพติด  
4.  เอกลักษณ ์
 สถาบันอาชีวเอกชน พัฒนาคน เพื่อ รองรับ EEC 
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เพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และบรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ดังนั้น วิทยาลัยฯจึงได้
ก าหนดพันธกิจในการพัฒนาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
ประเด็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

 
 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามพันธกิจ 
พันธกิจ 

(Mission) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

1. พัฒนากระบวนการ 
   จัดการเรียนการสอนท่ี 
   เพิ่มสมรรถนะและ 
   จัดบริการด้านวิชาชีพ 

1. ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ 
    เหมาะสมกับวัยเพียงพอท่ีจะ 
    ศึกษาต่อหรือ ออกไปประกอบ 
    อาชีพด้วยประสบการณ์และ 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงาน
ท ามีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถใช้ 

ประเด็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

(Mission) 

1. วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นสถาน
บั นอ า ชี ว ศึกษา เอกชน ท่ี เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสถาบัน
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นการ
เ รี ย น ดี   กิ จ ก ร ร ม เ ด่ น  เ น้ น
เทคโนโลยี มีวัฒนธรรมไทย หัวใจ
สากล 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเพิ่มสมรรถนะและ 
    จัดบริการด้านวิชาชีพด้วยส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดให้มีศูนย์ฝึก 
    ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
2. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมีการ

ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อและการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าโครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

งานวิจัยท้ังของครูและผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการน าไปประกวด 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย

จะต้องมี ทักษะความรู้ วิชาการ
พร้อมวิชาชีพ 

5. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน
มีความสามารถหลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะด้าน
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
จะต้องทักษะภาษาต่างประเทศ 

6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสบริการและพัฒนาชุมชน
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านคุณธรรม 
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พันธกิจ 

(Mission) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

   ด้วยส่ือเทคโนโลยีท่ี  
   ทันสมัย จัดให้มีศูนย์ฝึก 
   ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 

    สติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหา 
    ได้ดี 
2. ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้ 
   เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ 
   ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 

    เทคโนโลยี อุปกรณ์ส่ือ ได้ตามสาขา
งาน 

2. พัฒนาบุคลากรในองค์กร
ให้มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านมีการส่งเสริม
ด้านการศึกษาต่อและ
ก า ร ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น
ต่างประเทศ 

3. ครู – บุคลากร ได้รับการพัฒนา 
   และส่งเสริมในด้านการศึกษาท้ัง  
   ในและต่างประเทศเป็นการเพิ่ม 
   ศักยภาพด้านการการเรียนรู้  
   ควบคู่คุณธรรม-จริยธรรมส่งเสริม 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 

4. ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย 20ช.ม.ต่อปี 

5.  ครู – บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 1 ครั้งต่อ 1 เรียน 

3. ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดท าโครงงาน นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยท้ัง
ข อ ง ค รู แ ล ะ ผู้ เ รี ย น 
ส่ง เสริมให้มีการน าไป
ประกวด เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน 

 

4.มี โครง ง าน  ส่ิ งประ ดิษ ฐ์  ง าน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ท้ังของครู
และผู้เรียน 

5. มีการน าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ท้ังของครู
และ ผู้ เ รี ยน  ไปประกวด และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

6.จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียนตาม
สาขางาน 

7.จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ งานวิ จัย  ของครูตาม
สาขาวิชา 

8.จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของสถานศึกษาท่ี
มีการน าไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนผลงานท้ังหมด 

9. จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของสถานศึกษาท่ี
มีการน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด 

10. จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด 
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พันธกิจ 

(Mission) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย 

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

6. สถ าน ศึ ก ษ ามี ร ะบ บ ประกั น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

12. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม 

5. พัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้มีความรู้ความ
ช า น าญ เ ฉ พ า ะ ด้ านมี
ความสามารถหลากหลาย
เพื่ อ เพิ่ ม ศักยภาพและ
สมรรถนะด้านวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ 

 

7.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของวิทยาลัย 

8. ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรได้
ตามก าหนดและมีผลการเรียนท่ี
ดีตามมาตรฐานวิทยาลัย 

9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีในการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบ
ระดับ ชาติV-NET 

10.ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและมี
ค ว า ม ช า น าญ ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

13. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษา
ต่อตรงตามสาขาท่ีเรียน 

14. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

15. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการ
อาชีวศึกษา (V-NET) 

6. พัฒนาการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น เ กี่ ย ว กั บ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์และ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ 

11. ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
ภ าษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ เ พื่ อ ก า ร
ประกอบอาชีพ 

17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
เฉล่ีย 3.51-5.00 

18. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าตรงตามสาขาอาชีพ 

7. พัฒนาและส่ง เสริมให้
นักเรียนมีโอกาสบริการ
และพัฒนาชุมชนเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ด้าน
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ละ ด้ าน
คุณธรรม 

12. ผู้เรียนสามารถน าความรู้บริการ
ต่อชุมชนมีความรับผิดชอบ ต่อ
หน้าท่ีด ารงตนเป็นพลเมืองดี ต่อ
สังคม 

19. ร้อยละของ ผู้ เรียน ท่ีสามารถน า
ความรู้ตามสาขาท่ีเรียนบริการชุมชน 
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แผนงาน กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

1. ผู้เรียน มีความรู้  
   ความสามารถ 
   เหมาะสมกับวัย 
   เพียงพอท่ีจะ 
   ศึกษาต่อหรือ  
   ออกไปประกอบ 
   อาชีพด้วย 
   ประสบการณ์ 
   และสติปัญญา 
   สามารถแก้ไข 
   ปัญหาได้ดี 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
งานท ามีผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
สถานประกอบการ 

2. ร้ อยละของ ผู้ส า เ ร็ จ
การศึกษาท่ีมีงานท ามี
ผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการ 

 

สร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 

1. โครงการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
   กับสถานประกอบการ 
  -  ปฐมนิเทศการฝึกงาน 
  -  นิเทศการฝึกงาน 
  -  สัมมนาหลังการฝึกงาน 
2. โครงการจัดการเรียนการ 
    สอนในรูปแบบทวิภาคี 
  -  เชิญสถานประกอบการท่ีมี 
     แนวโน้มว่าต้องการแรงงาน 
     จ านวนมากในเขตพื้นท่ี 
  -  ประชุมสัมมนาร่วมกันกับ 
     สถานประกอบการ 
  -  ท าความร่วมมือ 
  -  นิเทศติดตาม 
  -  ประเมินผู้เรียน 
  -  ส ารวจความต้องการของ 
     สถานประกอบการ 
3. โครงการศึกษาดูงานสถาน 
    ประกอบการ 

2. ผู้เรียนได้รับ 
   ความรู้จากการ 
   ใช้เครื่องมือ  
   อุปกรณ์ ส่ือการ 
   เรียนรู้ต่างๆ ท่ี 
   สอดคล้องกับ 
   วิชาชีพ 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถใช้เทคโนโลยี 
อุปกรณ์ส่ือ ได้ตาม
สาขางาน 

4.  จ านวนส่ือ อุปกรณ์
เพียงพอต่อความต้อง
ใช้งาน 

จัดหา เพิ่มเติม ปรับปรุง 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ สื่อ

และเทคโนโลย ี
 

 

4. โครงการศึกษาดูงานความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

5. โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้ส่ือและอุปกรณ์สมัยใหม่
นอกเวลาเรียน 

6.  โครงการจัดซื้อ ซ่อมบ ารุง  
พัฒนา เครื่องมือ ส่ือเทคโนโลย ี 
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เป้าหมาย ตัวชีวั้ดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

3.  ผู้เรียนมีความรู้     
    ทางวิชาการและ 
    มีความช านาญ 
    ทักษะวิชาชีพ 
    สอดคล้องกับ 
    ความต้องการ 
    ของตลาด  
    แรงงาน 

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

6. ร้ อ ยละของ ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาท่ีไ ด้งานท า
ตรงตามสาขาอาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

7.  โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

8.  โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

   -  การจัดท าแผนการจัดการ 
      เรียนรู้ 
   -  การจัดการเรียนรู้ตามแผน 
   -  การวัดและประเมินผล 
      ผู้เรียน 
   -  การนิเทศ ติดตาม  
      ประเมินผล และปรับปรุง 
      กระบวนการจัดการเรียนรู้   

4. ครู – บุคลากร  
   ได้รับการพัฒนา 
   และส่งเสริมใน 
   ด้านการศึกษาท้ัง 
   ในและต่าง   
   ประเทศเป็นการ 
   เพิ่มศักยภาพ 
   ด้านการการ 
   เรียนรู้ควบคู่ 
   คุณธรรม- 
   จริยธรรมส่งเสริม 
   จรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 

7. ครูทุกคนมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 

8. ครูทุกคนได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ อย่างน้อย 20 

   ช.ม.ต่อปี 
9.  ครู – บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรม 1 
ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน 

พัฒนาศักยภาพ 
ครูและบุคลากร 

9. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูไป
ศึกษาต่อเพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา(ใบ
ประกอบวิชาชีพครู) 

10. โครงการพัฒนาครูและ   
     บุคลากร 
    -  เทคนิคการสอนใหม่ๆ 
    -  การท าวิจัย ส่ือ นวัตกรรม  
       ส่ิงประดิษฐ์ 
    -  ให้ความรู้ในด้านวิชาชีพ 
       ในสาขาท่ีสอน 
11. โครงการร่วมมือกับสถาน 
     ประกอบการ 
   -  แลกเปล่ียนครู 
   -  จัดระบบการสอนแบบทวิ 
      ภาคี 
   -  ท าความร่วมมือกับสถาน 
     ประกอบการ 
   -  นิเทศ ติดตาม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

   12. โครงการอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม 

13. โครงการศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบ 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครูและบุคลากร 

5. มีโครงงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ 
งานวิจัย ท้ังของ
ครูและผู้เรียน 

6. มีการน าโครง 
การ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ท้ังของ
ครูและผู้เรียน 
ไปประกวด และ
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

10. จ า น ว น โ ค ร ง ง า น 
ส่ิ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ง า น
สร้ างสรรค์ งานวิ จัย 
ของนักเรียนตามสาขา 

11. จ า น ว น โ ค ร ง ง า น 
ส่ิ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ง า น
สร้ างสรรค์ งานวิ จัย 
ของครูตามสาขาวิชา 

12. จ านวนโครงงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ของสถานศึกษาท่ีมีการ
น าไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 

13. จ านวนโครงงาน 
ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ของสถานศึกษาท่ีมีการ 

   น าไปเผยแพร่ต่อ    
   สาธารณชนไม่น้อย 
   กว่าร้อยละ 25 ของ   
   จ านวนผลงานท้ังหมด 
14. จ านวนโครงงาน 

ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

   ของสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลไม่น้อยกว่าร้อย 

ส่งเสริมการพัฒนา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

15.  โครงการจัดท าโครงงาน
ผู้เรียน 

   -  จัดให้ผู้เรียนระดับปวช.3  
      จ านวนไม่เกิน 3 คน ต้อง 
      ท าโครงงาน 1 ช้ิน และ  
      ปวส.2จ านวนไม่เกิน  2  
      คน ต้องท าโครงงาน 1 ช้ิน 
   -  แนะแนวทางให้ค าปรึกษา 
      เกี่ยวกับการท าโครงงาน 
   -  มีการตรวจติดตามผลงาน 
16. โครงการพัฒนา ส่ือ  
     ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม  
     งานวิจัยผู้เรียนและครู 
     จัดท าผลงาน นวัตกรรม   
     ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 
   -  ส่งเสริมให้มีการน าผลงาน 
      ไปใช้ประโยชน์ 
   -  จัดนิทรรศการแสดงผล 
      งาน 
-  ส่งเสริมให้มีการน าผลงาน 
     ไปเผยแพร่และประกวด    
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

 ละ 5 ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมด 

    
 

7. สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

15. ผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 

16. ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจาก
การประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม 

การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานสถานศึกษา 

17. โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัย 

18. โครงการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

   -  อบรมครูและบุคลากรให้มี 
      ความเข้าใจในมาตรฐาน 
      และตัวบ่งช้ี 
   -  จัดเตรียมเอกสารร่องรอย 
      หลักฐานต่างๆ อย่างเป็น 
      ระบบ 

8.  ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ของ
วิทยาลัย 

9. ผู้เรียนสามารถ 

17. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีศึกษาต่อ
ตรงตามสาขาท่ีเรียน 

18. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

19. โครงการพัฒนาความรู้ของ 
     ผู้เรียนตามสาขางาน 
20. โครงการจัดการเรียนรู้เสริม  
     หลักสูตร 
   -  จัดการสอนเสริมส าหรับ

ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า  
   จบหลักสูตรได้   
   ตามก าหนดและ  
   มีผลการเรียนท่ีดี 
   ตามมาตรฐาน 
   วิทยาลัย 
10. ผู้เรียนมีผล 
   สัมฤทธิ์ท่ีดีในการ  
   สอบมาตรฐาน 
   วิชาชีพและการ 
   ทดสอบระดับ    
   ชาติV-NET 

  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  การศึกษาของวิทยาลัย 
19. ร้อยละของผู้เรียนท่ี

ผ่านเกณฑ์การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

20. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ผ่านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านการอาชีวศึกษา (V-
NET) 

 21. โครงการติวก่อนสอบ   
   มาตรฐานวิชาชีพ และ  
    V-NET 
   - ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 
และ 

     V-NET 
   - ก าหนดตารางการติว 
   - ติวแนวข้อสอบแต่ละ 
     รายวิชา 
   - น าผลการทดสอบของปีท่ี

ผ่านมา มาบูรณาการการ
สอนเสริม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

11. ผู้เรียนสามารถ 
   น าความรู้บริการ 
   ต่อชุมชนมีความ 
   รับผิดชอบต่อ 
   หน้าท่ีด ารงตน 
   เป็นพลเมืองดีต่อ 
   สังคม 

21. ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ตาม
สาขาท่ีเรียนบริการ
ชุมชน 

 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

22. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อชุมชน 

23. โครงการน าวิชาชีพสู่ชุมชน 
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ส่วนที่ 4 
แผนการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรม/งาน  

เป้าหมายและงบประมาณ  
(ปีการศึกษา 2561–2563) 
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ส่วนท่ี 4 
แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน เป้าหมายและงบประมาณ  

(ปีการศึกษา 2561–2563) 

แผนงาน  
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผนงานท่ี 1  
สร้างความ
ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบ 
การ 
 

1. โครงการส่ง 
    ผู้เรียนเข้า 
    ฝึกงานกับ 
    สถาน 
    ประกอบการ 
  -  ปฐมนิเทศ 
     การฝึกงาน 
  -  นิเทศการ 
     ฝึกงาน 
  -  สัมมนาหลัง 
     การฝึกงาน 
2.  โครงการ 
    จัดการเรียน 
    การสอนใน 
    รูปแบบ 
    ทวิภาคี 
  -  เชิญสถาน 
     ประกอบการ 
     ท่ีต้องการ 
     แรงงาน 
     จ านวนมาก 
     ในเขตพื้นท่ี 
 -ประชุมสัมมนา 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีงานท า
มีผลการประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการ 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีมีงานท ามีผลการประเมิน
ความพึ งพอใจจากสถาน
ประกอบการ 

3.  สถานประกอบการหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า 5 แห่งและบุคคล
ในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน 

4.  ครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนท้ัง 
3 ด้าน 

5.  จ านวนโครงการท่ีได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชน 

 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
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แผนงาน  
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 ร่วมกันกับ 
    สถาน 
    ประกอบการ 
  -  ท าความ 
     ร่วมมือ 
  -  นิเทศติดตาม 
  -  ประเมิน 
     ผู้เรียน 
3.  โครงการ 
     ศึกษาดูงาน 
     สถาน 
     ประกอบการ 

     

แผนงานที่ 2 
จัดหา 
เพิ่มเติม 
ปรับปรุง 
เคร่ืองมือ
อุปกรณ์  
สื่อและ
เทคโนโลยี 

4. โครงการศึกษา
ดูงานความ
ก้าว 

    หน้าทาง
เทคโนโลยี 
และอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย 

5. โครงการอบรม
เกี่ยวกับการใช้
ส่ือและ
อุปกรณ์
สมัยใหม่นอก
เวลาเรียน 

6.  โครงการ 
    จัดซื้อ ซ่อม 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ส่ือ ได้
ตามสาขางาน 
2.  จ านวนส่ือ อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน 
3.  คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 
เครื่อง 
4.  มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ทุก
ห้องปฏิบัติการ 
5.  มีสัญญาณ Wi-fi ครอบคลุม
พื้นท่ีให้บริหาร  

ร้อยละ 60 
 
 

มี 2,3,4,5 
(117,500 

บาท) 

ร้อยละ 70 
 
 

มี 2,3,4,5 
(200,000 

บาท) 

ร้อยละ 80 
 
 

มี 2,3,4,5 
(35,000 
บาท) 
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แผนงาน  
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

     บ ารุง พัฒนา  
    เครื่องมือ  
    อุปกรณ์ ส่ือ 
    เทคโนโลยี 

     

แผนงานที่ 3 
พัฒนา
หลักสูตร
แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

7.โครงการพัฒนา
หลักสูตร 

    ฐานสมรรถนะ 
8.  โครงการ

พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

   -  การจัดท า
แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

   -  การจัดการ
เรียนรู้ตาม
แผน 

   -  การวัดและ
ประเมินผล
ผู้เรียน 

   -  การนิเทศ    
     ติดตาม   
    ประเมินผล  
   และปรับปรุง 
   กระบวนการ 
   จัดการเรียนรู้   
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการ เฉ ล่ี ย 
3.51-5.00 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีได้งานท าตรงตามสาขาอาชีพ 
3.  จ านวนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
4.  จ านวนโครงการพัฒนา
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

(74,300 
บาท) 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 70 
 

(75,000 
บาท) 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

(75,000 
บาท) 
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แผนงาน  
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 - ฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษครู
และบุคลากร 

- จัดการเรียนรู้
สอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

แผนงานที ่4
พัฒนา
ศักยภาพ 
ครูและ
บุคลากร 

9. สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ครู
ไปศึกษาต่อ
เพื่อรับใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
ทางการศึกษา
(ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 

10. โครงการ
พัฒนาครูและ 

    บุคลากร 
  -  เทคนิคการ

สอนใหม่ๆ 
  -  การท าวิจัย 

ส่ือ นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 

  -  ให้ความรู้ใน
ด้านวิชาชีพใน 

 
 
 
 

1. ครูทุกคนมีใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

2. ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาทางวิชาชีพ อย่างน้อย 
20ช.ม.ต่อปี 

3.  ครู – บุคลากรได้รับการ 
    ฝึกอบรมด้านคุณธรรม  
    จริยธรรม 1 ครั้งต่อ 1 เรียน 
4. ครูสามารถท าส่ือเทคโนโลยีท่ี 
    ใช้ในการเรียนการสอน 
5.  ครูสามารถพัฒนางานวิจัย 
    เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียน 
    การสอน 
6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ    
    ชีวิตท่ีดี 
7. ครู – บุคลากรได้ทดลอง 
   เข้าไปปฏิบัติงานในสถาน 
   ประกอบการต้นแบบ 

ร้อยละ 90 
มี 

2,3,4,5,6 
(45,000 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(บาท) 
 

ร้อยละ 95 
มี 

2,3,4,5,6 
(50,000 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(170,000 
บาท) 

 

ร้อยละ 100 
มี 

2,3,4,5,6,7 
(65,000 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(200,000 
บาท) 
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แผนงาน  
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 สาขาท่ีสอน 
11. โครงการ

ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการ 

  -  แลกเปล่ียน
ครู 

  -  จัดระบบการ
สอนแบบ 

    ทวิภาคี 
  -  ท าความ

ร่วมมือกับ
สถาน
ประกอบการ 

  -  นิเทศ ติดตาม 
12. โครงการ

อบรม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

   - บวชชี
พราหมณ์ 

   - ค่ายละลาย
พฤติกรรม  

13. โครงการ
ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน
ต้นแบบ 

 
 
 
 

8.  จ านวนโครงการพัฒนา
บุคลากรสร้างระบบสนับสนุน
การวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี
และส่ิงประดิษฐ์ตลอดจนการ
ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้าง
ช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(772,296 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(820,000 

บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(900,000 

บาท) 
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แผนงาน 
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 14. โครงการ 
   พัฒนาคุณภาพ 
   ชีวิตครูและ 
   บุคลากร 

     

แผนงานที่ 5 
ส่งเสริมการ
พัฒนา 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้าง 
สรรค์
งานวิจัย 

15.  โครงการ
จัดท าโครงงาน
ผู้เรียน 

  -  จัดให้ผู้เรียน 
     ระดับปวช.3  
     จ านวนไม่เกิน  
     3 คน ต้องท า 
     โครงงาน 1  
    ช้ิน และ 
     ปวส.2  
     จ านวน 
     ไม่เกิน  2 คน  
     ต้องท า โครง 
    งาน 1  ช้ิน 
   -  แนะแนวทาง 
     ให้ค าปรึกษา 
     เกี่ยวกับการ 
     ท าโครงงาน 
   -  มีการตรวจ 
      ติดตาม 
      ผลงาน 
 
 

1.จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ
นักเรียนตามสาขา 

2.จ านวนโครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ  

    ตามสาขาวิชา 
3. จ านวนโครงงาน   
    ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
   งานวิจัยของสถานศึกษาท่ีมี 
   การน าไปใช้ไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละ 50 ของจ านวน 
   ผลงานท้ังหมด 
4.  จ านวนโครงงาน  
     ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
     สร้างสรรค์ งานวิจัยของ 
     สถานศึกษาท่ีมีการน าไป 
     เผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ 
     น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ 
     จ านวนผลงานท้ังหมด 
 

มี 1,2,3 
ครู 1คน 
ต่อ 1ช้ิน 
ต่อ 1ปี

การศึกษา 
(315,000 

บาท) 

มี 1,2,3 
ครู 1คน 
ต่อ 1ช้ิน 
ต่อ 1ปี

การศึกษา 
(350,000 

บาท) 

มี 1,2,3 
ครู 1คน ต่อ 
1ช้ิน ต่อ 1ปี
การศึกษา 
 
(360,000 

บาท) 
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แผนงาน 
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 16.  โครงการ 
     พัฒนา ส่ือ  
     ส่ิงประดิษฐ์  
     นวัตกรรม  
     งานวิจัย 
     ผู้เรียนและครู 
     จัดท าผลงาน       
     นวัตกรรม  
     ส่ิงประดิษฐ์  
    งานวิจัย 
   -  ส่งเสริมให้มี 
      การน า 
      ผลงานไปใช้ 
      ประโยชน์ 
   -  จัด 
      นิทรรศการ 
      แสดงผลงาน 
   -  ส่งเสริมให้มี 
     การน า 
      ผลงานไป 
      เผยแพร่และ 
      ประกวด 

5.  จ านวนโครงงานส่ิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล ไม่
น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ละ  5 ข อ ง
จ านวนผลงานท้ังหมด 

6.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ
จัดประกวดจัดแสดงโครงการ
ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

7.  มีการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ 

8.  ร้อยละ ของจ านวนผลงาน
ท้ังหมดท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
วิทยาลัย 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
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แผนงาน 
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผนงานที่ 6 
การประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

17. โครงการ
จัดท าระบบ
สารสนเทศของ
วิทยาลัย 
- อบรมบุคลากร
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
18. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- อบรมครูและ
บุคลากรให้มี
ความเข้าใจใน
มาตรฐานและตัว
บ่งช้ี 
- จัดเตรียม
เอกสารร่องรอย
หลักฐานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ 
  
 
 
 
 
 
 

1.  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก 

2.  ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

3.  มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
(ปีการศึกษา 2555-2557) 

4.  มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.  มีรายงานประจ าปีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

6.  มีระบบกลไกในการจัดสรร 
การวิเคราะห์การตรวจสอบ
ด้านงบประมาณอย่างมี
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) 
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แผนงาน  
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
แผนงานที่ 7 
พัฒนา
ผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

19. โครงการ
พัฒนาความรู้
ของผู้เรียน
ตามสาขางาน 

20. โครงการ
จัดการเรียนรู้
เสริมหลักสูตร 

   -  จัดการสอน
เสริมส าหรับ
ผู้เรียนท่ีมีผล
การเรียนต่ า  

21. โครงการติว
มาตรฐาน 
และ 

     V-NET 
   - ก าหนด

ตารางการติว 
   - ติวแนว

ข้อสอบแต่ละ
รายวิชาก่อน
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ และ  

    V-NET 
   - ช้ีแจง
รายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบ 
 
 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีศึกษาต่อตรงตามสาขาท่ี
เรียน 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ท่ี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. ร้ อยละของ ผู้ เ รี ยน ท่ี ผ่ าน
เกณฑ์การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น ก า ร
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 70 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
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แผนงาน 
(กลยุทธ์
ระดับ

สถานศึกษา) 

โครงการ/
กิจกรรม/ 

งาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance 

Indicator) 

เป้าหมาย/งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 มาตรฐานและ  
V-NET  
- ก าหนดตาราง
ติว 
- ติวแนวข้อสอบ 
แต่ละรายวิชา 

- ก า 

     

แผนงานที่ 8 
ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มี
ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

22. โครงการ
เกี่ยวกับ
ส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อ
ชุมชน 

23. โครงการน า 
    วิชาชีพสู่ 
    ชุมชน 
24. โครงการค่าย
อาสาพัฒนา
ชุมชน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
น าความรู้ตามสาขาท่ีเรียน
บริการชุมชน 

 

ร้อยละ 60 
(45,000 
บาท) 

ร้อยละ 70 
(50,000 
บาท) 

ร้อยละ 80 
(65,000 
บาท) 
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ส่วนที่ 5  
การวางแผนจัดการงบประมาณ  

การวางแผนก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 
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ส่วนท่ี 5 

การวางแผนจัดการงบประมาณ การวางแผนก ากับ ตรวจสอบ รายงาน 

1.  การวางแผนจัดงบประมาณ 
 1.1  จ านวนผู้เรียน 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ปวช.1 123 150 170 
ปวช.2 54 120 150 
ปวช.3 57 110 130 
ปวส.1 174 200 250 
ปวส.2 95 180 240 
รวม 503 760 940 

 
1.2  รายรับ 

รายการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
เงินทุนท่ีจัดหา 9,799,781 10,348,000 11,385,000 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียน 

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

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

 
1.3  รายจ่าย 

รายการ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1. ด้านคุณภาพผลผลิต
ผู้เรียน 

74,300 75,000 75,000 

2. ด้านพัฒนาการเรียนรู้ใน
องค์กร 

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

3. ด้านการบริการต่างๆ 45,000 50,000 65,000 
4. ด้านการจัดการภายใน
องค์กร 

248,800 250,000 280,000 

รวม 11,860,963 12,180,000 13,580,000 
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2.  แผนก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน 

รายการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. ด้านคุณภาพผลผลิตผู้เรียน - ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
ปีการศึกษา 
2561-2563 

2. ด้านพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร - ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 
2561-2563 

3. ด้านการบริการต่างๆ - ฝ่ายการเงิน / ธุรการ 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร 
  สถานท่ี 

ปีการศึกษา 
2561-2563 

4. ด้านการจัดการภายในองค์กร - ฝ่ายประกันคุณภาพ และ  
  พัฒนาบุคลากร 

ปีการศึกษา 
2561-2563 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือกรรมการบริหารมีมติท่ีให้ความเห็นชอบ หรือ มีข้อเสนอแนะในการสรุปผลการปฏิบัติงาน
เมื่อส้ินปีการด าเนินงานและเผยแพร่ให้ชุมชน /หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ภายในสถานศึกษา  
 

คณะท างาน 
 

                  ดร.นิวัตร  หมดราคี ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 นายอนันต์  ประยูรพัฒน์ คณะท างาน 
 นางนีรนาท  ฐิติปัญโยภาส คณะท างาน 
 นางมลิ  หมดราคี คณะท างาน 
 นางสาววรรณา  เขียนดี คณะท างานและหัวหน้าฝ่ายงานประกันคุณภาพ 
 นางสาวพรทิพย์  เทพจันทึก คณะท างานและเลขานุการ 
 นางสาวเบ็ญจา  ปั้นเทียม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสุธาทิพย์  ช่ืนชม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวพฤชาติ  แก้วกระจาย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวธัญนันท์ นัฐชลิตพงศ์ คณะท างาน 
 นางสาวนันทนิต มุงคุณพรม คณะท างาน 
 นางสาวธนพร ต่อวงษ์ คณะท างาน 
 นางสาวนิภาพร ศรีสงคราม คณะท างาน 
 นายสุรศักดิ์ ผันศิริ คณะท างาน 
 นางสาวภัศรา พาพรมมา คณะท างาน 
 นางสาวบุญพราว สีกล่อม คณะท างาน 
 นายปิยะณัฐ โพธิมัด คณะท างาน 
 นางสาววัลยศร รักซ้อน คณะท างาน 
 นายธวัชชัย อัครมหาไพศาล คณะท างาน 
 นายลิขิต แดงอ่อน คณะท างาน 
 นางสาวนุชรัตน์ พนาวุฒิกร คณะท างาน 
 นางสาววัชราภรณ์ มีหนุน คณะท างาน 
 นางสาวกนกวรรณ ฉลองนันทชัย คณะท างาน 
 

 


