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คานา
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วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป
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ส่ วนที่ 1
ภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
(SCHOOL PROFILE)
ประวัตสิ ถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่อโรงเรี ยนวานิชพณิชยการ ตังแต่
้ ปี 2538 ถึง
ประมาณกลางปี 2554 และได้ รับอนุญ าตให้ เปลี่ย นชื่ อโรงเรี ย นจากเดิมชื่ อโรงเรี ย นวานิช พณิ ช ยการ
เปลี่ยนเป็ น วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้ เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2538 เป็ น
สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเอกชน อยู่ในเขตพื ้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ในการกากับดูแลของสานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สทุ ัศน์ จุลชาต ซึ่ง
ขณะนันด
้ ารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็ นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผ้ สู อนมากกว่า 40 ปี อีกทังยั
้ ง เป็ นผู้บริหารและผู้ก่อตังโรงเรี
้
ยน
ในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ตังอยู
้ ่เลขที่ 41/1 หมู่ 14 ซอย
วัดสังวร ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตาบลบางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์/โทรสาร 02-9247601-5
ในปี 2538 เปิ ดสอนเพียงในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาการขาย มีผ้ เู รี ยนจานวน 47 คน และใช้ อาคารเรี ยนเพียง 1 หลัง ปั จจุบันมีเนือ้ ที่รวม 7 ไร่ 31
ตารางวา มีอาคารรวมทังสิ
้ ้น 6 หลัง แบ่งเป็ นห้ องเรียน 21 ห้ องและห้ องประกอบการเรียน 11 ห้ อง
ในปี 2539 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ รับอนุญาตให้ ขยายระดับการศึกษา
เพิ่มขึ ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
ในปี 2541 ได้ รับอนุญาตให้ ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
ในปี 2542 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2542–2546 ซึ่งนับเป็ น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ เอกชนในระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาครบทุกสาขาวิชาที่เปิ ดทาการสอน
ปี การศึก ษา 2542 วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุ รกิ จ ยังได้ รับ การคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็ นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติ ด
ซึ่งจากผลงานดังกล่าวเป็ นเครื่ องยืนยันได้ ว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ พยายามที่จ ะ
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พัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ
ุ ลักษณะทางจิตใจที่นาไปสูพ่ ฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้ างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เป็ นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
ปี การศึกษา 2543 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ยังได้ รับรางวัลชนะเลิศจาก
การประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ชบริ ห ารธุรกิจ ระดับ อุดมศึกษา ในเขต
การศึกษา 1 ซึ่งคัดเลือกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ที่เข้ าร่วมประกวดจาก 5 จังหวัด คือ
นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม
ปี การศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. และได้ รับการประเมินอยู่ในระดับดี
ในปี การศึก ษา 2548 ทางวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุร กิ จ ได้ เ พิ่ ม หลัก สูต ร
ภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ ้นเป็ นปี แรก โดยมีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาหลักสูตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี วานิ ชบริ หารธุรกิจ ให้ มีสาขาวิชาชีพที่ มีความเหมาะสมกับ สภาพความต้ องการของ
สังคมและความถนัด ของผู้เ รี ย นอยู่เ สมอ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ทางด้ านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีเป็ นสาคัญ นอกจากนีท้ างวิทยาลัยเทคโนโลยี วานิชบริ หารธุรกิจ ยังมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ เป็ นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้ องถิ่น โดยได้ ร่วมมือกับ
ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการขึน้
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจอีกด้ วยและมีแนวความคิดที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้
สูงขึ ้นในระดับปริญญาโทต่อไป
ปี การศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผล
ประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับคะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ปี การศึกษา 2551 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ชบริ หารธุรกิจ ได้ เพิ่ มหลักสูตรสาขาการ
ท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่นักเรี ยนที่จบในสาขา
ภาษาต่างประเทศ ในระดับ ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็ นหลัก โดยมีความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช บริ หารธุรกิ จ ให้ มีสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพความ
ต้ องการของสังคมและความถนัดของผู้เรี ยน มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษเป็ น
สาคัญ
ปี การศึกษา 2553 ทางโรงเรี ยนได้ เ ปิ ดหลักสูตรอาชีวะศึกษา ในระดับ ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) โดยได้ เพิ่มสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ ้นอีก 1 สาขาวิชา
ปี การศึก ษา 2556 ทางวิ ท ยาลัย ฯ ได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษ าจาก
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้ นสังกัด เมื่อวันที่ 24,25,27
มกราคม 2557 โดยมีรายนาม ดังนี ้
1. นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราพร มหาวงศนันท์
กรรมการ
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3. นายคุณ เวชวิริยพาณิชย์
กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ มานุ้ย
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสุจิตรา นาคแป้น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อจากนัน้ ได้ รับ การตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาจากคณะกรรมการผู้ป ระเมิ น
คุณภาพภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 30
และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ดังมีรายนามดังนี ้
1. ดร.นัดดา
อังสุโวทัย
ประธานกรรมการผู้ประเมิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ อ่าคาสรง
กรรมการผู้ประเมิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีวิลาส กิจวิธี
กรรมการและเลขานุการผู้ประเมิน
(หมายเหตุ) ใขณะที่จดั พิมพ์แผนปฏิบตั ิการนี ้ ยังไม่ได้ รับการประกาศผลการประเมิน
ปี การศึก ษา 2556 ทางวิท ยาลัย ฯ ได้ ส่ง นัก เรี ย นเข้ า รั บ การคัด เลื อกเป็ นนัก เรี ย น
พระราชทาน สาหรับโรงเรี ย นขนาดเล็ก คือ นางสาวสุวภรณ์ น้ อยสงข์ นักเรี ยนระดับ ชัน้ ปวช. 3 สาขา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ นักเรียนได้ รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในปี การศึก ษา 2556 ทางวิท ยาลัย ฯ ได้ ป รั บ ลดหลัก สูตรลง 2 สาขาวิ ช า ในระดับ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพชัน้ สูง คื อ สาขาวิช าการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเที่ย ว เพื่อให้ เ กิดความ
เหมาะสมกับหารบริ หารจัดการเรี ยนการสอน โดยได้ เพิ่มสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชันสู
้ ง จานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก
ปี การศึกษา 2557 ทางวิทยาลัย ฯ ได้ เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชัน้ ปวช. เป็ น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย
เริ่มใช้ ในระดับ ปวช.1
ในทุกๆ ปี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาทางด้ านทักษะ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดอังกฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้าและทักษะ
การเสนอขาย โดยให้ ผ้ เู รียนได้ เป็ นผู้เรี ยนรู้และฝึ กฝนด้ วยตนเองจนเกิดความชานาญและความมัน่ ใจใน
ตัวเอง สนับสนุนการจัดทาโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การทากิจกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึ กฝนการทางานเป็ นกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
มุง่ เสริมศักยภาพการทางานในอนาคต และสร้ างให้ ผ้ เู รียนมีความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจาก
ผลการแข่งขันทางด้ านทักษะวิชาชีพที่จัดโดยสานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และการ
แข่งขันทางทักษะวิชาชีพ จัดโดยสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจที่เข้ าร่วมการแข่งขันได้ รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าวเป็ นจานวนมาก
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ข้ อมูลทั่วไป
ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ ผ้ นู า คุณธรรมสานึก
สีประจาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
เหลือง - ฟ้า
คาขวัญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ความซื่อสัตย์ เป็ นนโยบายที่ดีที่สดุ
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นแนวทางสูค่ วามสาเร็จ
เอกลักษณ์
เป็ นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกาไร
อักษรย่ อของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วนบ.
สัญลักษณ์ วทิ ยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

ปรัชญาและเป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ชบริ หารธุรกิ จ ได้ ก่ อตังขึ
้ น้ มาตังแต่
้ ปีการศึก ษา 2538 จนถึงปี
การศึก ษา 2557 รวมเวลาทัง้ สิน้ ประมาณ 20 ปี ซึ่งช่วงเวลาที่ ผ่านมา ทางวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช
บริหารธุรกิจได้ ดาเนินการตามแผนการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจที่กาหนดไว้ เป็ นระยะๆ
เพื่อให้ ผ้ บู ริหารและบุคลากรทุกคนได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดแนวคิดในการบริ หารไว้
ดังนี ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มุ่งหมายที่จะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ ามาศึกษาภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีความสามารถ โดยที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ จะ
เน้ น ประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด กับ ผู้เ ข้ าศึก ษา จึงได้ ตงั ้ ปรัชญาของวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ ไว้ ว่า
“ เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ ผ้ นู า คุณธรรมสานึก” โดยมีความหมายว่า
เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง ความมุง่ มัน่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ที่จะได้
ผู้เรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้ านธุรกิจ อย่างมีคณ
ุ ภาพ คือ มีความรู้ความสามารถ สามารถนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ แก้ ปั ญ หาต่า งๆ ได้ อย่ า งมี เ หตุผ ลเต็ ม ศัก ยภาพสามารถก้ าวทัน กั บ การ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ จนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรและเป็ น
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในที่สดุ
คิด ประดิษฐ์ ผ้ ูนา หมายถึ ง เจตนารมณ์ ของวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ชบริ ห ารธุรกิ จ ที่
ต้ องการให้ ผ้ เู รียนสามารถก้ าวขึ ้นเป็ นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ ในเวลาอันควรด้ วยการกระตุ้นภาวะการ
เป็ นผู้นาของผู้เรียน ให้ สามารถก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่การงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ ผลงานทาง
วิชาการและนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงงาน เป็ นตัวอย่างที่ ดีแก่ผ้ รู ่วมงานให้ ได้ รับการยก
ฐานะเป็ นผู้นาการดาเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของผู้เรียนได้ อย่างเหมาะสม เช่น การส่ง เสริ มบุคลิกภาพ
ของผู้เรียนให้ เพียบพร้ อมที่จะเป็ นผู้นาต่อไปในอนาคต ได้ แก่ การพัฒนากิริยามารยาท การพูด การฟั ง การ
ทางานร่วมกันเป็ นทีม การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็ นอย่างถูกต้ องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ
โดยสามารถผสมผสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั งดงามของไทยได้ อย่างกลมกลืนและสุภาพ
เรียบร้ อย
คุ ณ ธรรมส านึ ก หมายถึ ง ผู้เรี ย นทุ ก ระดับ นอกจากจะมี ค วามรู้ ความสามารถ
เชี่ ยวชาญในทางธุรกิ จและมีภาวะการเป็ นผู้นาตามความหมายข้ างต้ น แล้ ว วิทยาลัยเทคโนโลยี วานิ ช
บริหารธุรกิจยังมุง่ หวังที่จะให้ ผ้ เู รียนได้ นาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ภายใต้ คณ
ุ ธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสานึกที่ดี แล้ วจะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรหรือต่อส่วนรวม
แต่กลับจะกลายเป็ นผลเสียหายที่เกิดขึ ้นในทางตรงกันข้ ามซึ่งเป็ นอันตรายอย่างมาก

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จะจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบมาตรฐาน มุ่งพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษาให้ ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ มีทัก ษะในวิ ช าชี พโดยการปฏิ บัติ ด้ วยตนเอง และสร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานจากธุรกิจในแขนงต่างๆ มีความคิดประกอบเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
สามารถสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและสิ่งดีงามของไทย ตลอดจนสามารถปรับตนเองให้ อยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จากปรัชญาข้ างต้ นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จึงได้ กาหนดทิศทางเพื่อให้
เป็ นทิศทางเดียวกันโดยกาหนดเป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ดังนี ้
1. พัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการ ให้ เป็ นระบบและต่อเนื่อง
3. พัฒนาผู้บริหารและครูให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน ให้ มีคณ
ุ ภาพสามารถเอื ้ออานวยต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
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5. พัฒนาให้ ผ้ เู รี ย นให้ มีความสามารถในการเรี ย นรู้ตลอดชีวิ ต และก้ าวทัน ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านต่างๆ
6. พัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้เรี ยนให้ เป็ น
ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ มีทัก ษะทางด้ านวิช าชี พ มีทัก ษะการคิด มีคุณ ลัก ษณะตามหลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคม ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เน้ นการปฏิบัติงานจริ งด้ วยตนเอง ส่งเสริ มการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
เรี ย นรู้ ด้ านเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ สนับ สนุน การจัดทาโครงงานวิชาชี พในทุก สาขางาน การท า
กิจกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฝึ กฝนการ
ท างานเป็ นกลุ่ม อย่ างมีป ระสิท ธิ ภ าพ มุ่งเสริ มศัก ยภาพการท างานในอนาคต และสร้ างให้ ผ้ ูเ รี ย นมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ มีศกั ยภาพ
สูง โดยส่งเสริมให้ ทาการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น และส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้เพิ่มเติมในสาขางานหรื อ
หน้ าที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน กระตุ้นให้ เกิดคุณลักษณะความเป็ น
ผู้นา ความสามารถในการแก้ ปัญหา มีความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ หลักประชาธิปไตย มีการกระจายอานาจ
ในการตัดสินใจสาหรับการปฏิบตั ิงานทุกระดับ เสริ มสร้ างศักยภาพให้ กับครูผ้ สู อนผ่านการเขียนโครงการ
สอน แผนเตรี ย มการสอนล่วงหน้ า การวิจัย ในชัน้ เรี ยน การนิเทศการสอน การสร้ างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษา การจัดทาแฟ้มสะสมงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ แก่บุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ เพื่อให้ เกิดความรัก ความสามัคคีและความผูกพันต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. พัฒนากระบวนการบริ หารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ โดยยึด
หลัก การบริ ห ารคุณ ภาพแบบเบ็ ด เสร็ จ (TQM) มีก ารวางแผนงานการปฏิบัติตามขัน้ ตอน มีก ารก ากับ
ติดตามตรวจสอบ มีการนาผลมาปรับปรุงการทางาน กระตุ้นให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริ ห ารจัดการและการเรี ย นการสอน เช่น การใช้ ฐ านข้ อมูลผู้เ รี ย น ฐานข้ อมูลบุคลากรของวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ฐานข้ อมูลการเงินและฐานข้ อมูลห้ องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการ
ทางานของบุคลากรอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
4. พัฒนาหลัก สูต รอย่ า งต่อเนื่ อ งโดยพิ จ ารณา จากความต้ องการของผู้เ รี ย น และ
ตลาดแรงงาน มีการนาภูมิปัญญาความรู้ภายในท้ องถิ่นมาเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อใช้ ในการเรี ยน
การสอน มุง่ ขยายหลักสูตรให้ มีความหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพมากขึ ้น
และขยายระดับ การศึก ษาให้ สูงขึน้ เพื่ อให้ วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุร กิ จ ได้ เ ป็ นสถาบัน ทาง
การศึกษาของชุมชนและท้ องถิ่นต่อไป
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5. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้ อมของวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ
ห้ องปฏิบตั ิการ ห้ องสมุด สื่อการเรียนรู้ วัสดุอปุ กรณ์ให้ อยู่ในสภาพดี มีจานวนเพียงพอที่จะใช้ งาน และสรร
หานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน รวมทัง้ จัดบุคลากรเพื่อบารุงรักษาทรัพยากร
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดระดับการเรียน การสอน เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลายสายอาชี พ หลัก สูตรประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ และระดับ อุด มศึก ษา หลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง โดยมีพนั ธกิจ ดังนี ้
1. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจเป็ นสถาบันทางการศึกษาของชุมชนและท้ องถิ่น
3. สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับ
4. ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับ
การเรียนการสอน
5. จัดให้ มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเอื ้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

บรรทัดฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัย เทคโนโลยีวานิช บริ ห ารธุรกิจ ได้ จัดการศึกษาในระดับ อาชี วศึก ษาที่ ม่งุ พัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเป็ นสาคัญ ในขณะเดียวกันก็ได้ ผสมผสานการเรียนรู้ของผู้เรี ยนให้ เป็ นคนที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมดารงสิ่งที่ดีงามของไทย รักสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกภาพที่ดี ส่งเสริมภาวะ
ความเป็ นผู้นา จึงได้ กาหนดบรรทัดฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจไว้ ดงั นี ้
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้ เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและก้ าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตา่ งๆ ในสังคม
2. ให้ ผ้ เู รียนเป็ นผู้ที่มีความใฝ่ รู้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ศึกษาค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง
โดยใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. พัฒนาผู้เรียนทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม และมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์เป็ นที่
ยอมรับของสังคมภายนอก
4. พัฒนาผู้เรียนให้ มีการฝึ กฝนทักษะ ความรู้ทางด้ านวิชาชีพ โดยสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ จริง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
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5. พัฒนาผู้เรียนให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นด้ านการเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ จัดการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีทักษะ
พื ้นฐานทางวิชาชีพ สามารถปฏิบตั ิได้ จริง มีการพัฒนาตนเอง ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ดารงสิ่งที่ดีงามของ
ไทยไว้ เป็ นพื ้นฐานของจิตใจ จึงได้ จดั การเรียนการสอนที่มงุ่ เน้ น การเรียนรู้ในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ครูผ้ สู อนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ น
ผู้ทีมีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดให้ ผ้ เู รียนมีการฝึ กฝนทางด้ านวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยใช้ การ
เรียนรู้ทางการฝึ กงานในสถานประกอบการและการจัดทาโครงงานตรงตามวิชาชีพ
ของตนเอง
3. จัดการเรียนรู้ที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รียนรู้จกั คิด และนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง โดยใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์ และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรี ยนทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รียนมีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้ จริง
5. เน้ นการเรียนรู้ที่มีการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรม สิ่งดีงามของไทยให้ แก่ผ้ เู รียน
6. จัดการเรียนรู้ทางด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษและสนับสนุนการใช้ ภาษาไทยที่ถกู ต้ อง
7. จัดการเรียนมุง่ เน้ นทางด้ านเทคโนโลยี เพื่อให้ ผ้ เู รียนก้ าวทันตามเทคโนโลยีที่ ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา

ขอบข่ ายการจัดการเรียนการสอน
วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิช บริ ห ารธุรกิจ จัดการเรี ย นการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
เสริมสร้ างทักษะแก่ผ้ เู รียน ดังนี ้
1. ทักษะการฝึ กปฏิบตั ิจากประสบการณ์จริง การใช้ ความคิดวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา
2. ทักษะการใช้ เหตุผลประกอบในการแสดงความคิดเห็น หรือในการกระทา
3. ทักษะการสร้ างภาวะผู้นาและการปฏิบตั ิตนในสังคมสาหรับโอกาสและสถานที่ตา่ งๆ
4. ทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม มุ่งปลูก ฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมสิ่งดีงามของไทยและรักษา
สิ่งแวดล้ อม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจึงได้ จดั โครงการและกิจกรรมภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ แก่ผ้ เู รียนตลอดปี การศึกษา
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ จัดการเรี ย นการสอนในระดับ ประกาศนี ย บัตร
วิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตรอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ กระทรวงศึกษาธิก าร
กาหนดระยะเวลาในการเรียน 3 ปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขางาน คือ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานภาษาต่างประเทศ
ในปี การศึกษา 2557 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดย
เริ่มใช้ ในระดับชันประกาศนี
้
ยบัตรวิชาชีพ ชันปี
้ ที่ 1 และจะเปลี่ยนไปจนถึงระดับชัน้ ปวช.3 ในปี การศึกษา
2559 โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขางาน คือ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขางานภาษาต่างประเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ ใช้
หลัก สูตรอาชี วศึก ษา ของสานัก งานคณะกรรมการอาชี วะศึกษา พ.ศ.2546 ประเภทวิชาบริ ห ารธุร กิ จ
กาหนดระยะเวลาในการเรียน 2 ปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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หลักสูตรการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2556-2558
1. หลักสูตรอาชีวศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สายวิชาพณิชยการ
วิชา
วิชาสามัญ
- วิชาสามัญทั่วไป
- วิชาสามัญพื ้นฐาน
วิชาชีพ
วิชาชีพ
- วิชาชีพพื ้นฐาน
- วิชาชีพสาขาวิชา
- วิชาชีพสาขางาน
- โครงการ
วิชาเลือกเสรี
รวม

การบัญชี
หน่วยกิต

การขาย
หน่วยกิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หน่วยกิต

ภาษาต่างประเทศ
หน่วยกิต

20
8

20
8

20
8

20
8

10
16
36
4
10

10
16
36
4
10

10
16
36
4
10

10
16
36
4
10

108

108

108

112

2. หลักสูตรอาชีวศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สายวิชาพณิชยการ
วิชา
วิชาทักษะชีวิต
- วิชาสามัญทั่วไป
วิชาวิชาทักษะวิชาชีพพื ้นฐาน
วิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ
วิชาทักษะวิชาชีพเลือก
ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร
รวม

การบัญชี
หน่วยกิต

การขาย
หน่วยกิต

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หน่วยกิต

23
18
24
21
4
4
10
104

23
18
24
21
4
4
10
104

23
18
24
21
4
4
10
104

หมายเหตุ เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2557 ในระดับชันประกาศนี
้
ยบัตรวิชาชีพชันปี
้ ที่ 1

23
18
24
21
4
4
10
104
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3. หลักสูตรอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา พ.ศ. 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ เป็ นหลักสูตรที่ใช้ กบั นักศึกษาระดับชัน้ ปวส.
3.1 โครงสร้ างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (รับผู้จบปวช.)
วิชา
วิชาสามัญทั่วไป
วิชาสามัญพื ้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพพื ้นฐาน
วิชาชีพสาขาวิชา
วิชาชีพสาขางาน
โครงการ
วิชาเลือกเสรี
ฝึ กงาน
รวม

การบัญชี
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
4
89

การตลาด
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
4
89

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
4
90

ภาษาต่างประเทศฯ
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
4
89

3.2 โครงสร้ างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (รับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า)
วิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาสามัญพื ้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพพื ้นฐาน
วิชาชีพสาขาวิชา
วิชาชีพสาขางาน
โครงการ
วิชาเลือกเสรี
วิชาปรับพื ้นฐานวิชาชีพ
ฝึ กงาน
รวม

การบัญชี
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
14
4
103

การตลาด
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
14
4
103

คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
14
4
104

ภาษาต่างประเทศฯ
หน่วยกิต
13
8
15
24
15
4
6
14
4
103

การวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการศึกษา
1. หลักสูตรอาชีวศึกษา
หลัก สูต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ พุท ธศัก ราช 2545 (ปรับ ปรุ ง พ.ศ.2546) ยึ ดระเบี ย บ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ว่าด้ วยการจัดการศึก ษา/การประเมิน ผลการเรี ย นตามหลักสูตรประกาศนีย บัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ.2547 โดยมีการประเมินผล ดังนี ้
1. การประเมินผลการเรี ยนเป็ นรายวิชา ได้ ดาเนินการประเมินตามสภาพจริ งต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียนด้ านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการปฏิบัติงานที่
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มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนือ้ หาวิช าโดยใช้ เครื่ องมือและวิธีการหลากหลายตามความ
เหมาะสม
2. ให้ มีการประเมินเพื่ อพัฒนาและการประเมิน สรุปผลการเรี ยนโดยพิจารณาจากการ
ประเมิน แต่ละกิจกรรม และงานที่มอบหมายในอัตราส่วนตามความสาคัญของแต่ละกิจกรรมหรื องานที่
มอบหมาย
3. ให้ ดาเนินการประเมินผลการเรียนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค จากการปฏิบตั ิงาน
จริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึ กงานกาหนด
4. การรายงานผลการศึกษา ในแต่ละรายวิชา กาหนดเป็ นลาดับคะแนนต่าง ๆ ซึ่งมีค่า
ระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษาเป็ นตัวเลข 8 ระดับ คือ 4.0,3.5,3.0,2.5,2.0,1.5,1.0,0
5. ผู้เรี ย นต้ องรับการประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้เรี ย นได้ ลงทะเบีย นเรี ยนครบทุก
รายวิ ช าตามโครงสร้ างหลัก สูต รสถานศึก ษาแต่ละประเภทวิช า สาขาวิ ช า และสาขาสาย หรื อตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร โดยให้ ระดับผลการประเมิน ดังนี ้ ผ่าน
หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่ผา่ น หมายถึง ผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์

การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ ได้ จัดการบริ ห ารและการจัด การภายในวิท ยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยจัดตังเป็
้ นคณะกรรมการ เพื่อกาหนดนโยบาย วางแผน กากับ ติดตาม
และตรวจสอบงานในฝ่ ายต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ซึ่งทาให้ วิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจมีความสามารถในการบริหารและจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได้ ดังนี ้

คณะผู้บริหาร
มีห น้ าที่ ก าหนดนโยบาย วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย และวางแนวทางในการบริ ห ารภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ให้ สามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย
1. นายสุทศั น์ จุลชาต
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อานวยการ
2. นายกิตติ
คาศิริ
รองผู้อานวยการ
3. นายชยุต
จุลชาต
ผู้จดั การ
4. นายกฤษณ์ คาศิริ
รองผู้จดั การ
5. นายสิตางศุ์ จุลชาต
รองผู้จดั การ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
มีหน้ าที่ในการวางแผน กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงาน กากับติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ กาหนดไว้ ประกอบด้ วย
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1. นายสุทศั น์
2. นายชยุต
3. นายกิตติ
4. นายบุญเรือง
5. นายโกวิทย์
6. นายสิตางศ์
7. นายกฤษณ์

จุลชาต
จุลชาต
คาศิริ
ตันยา
เสาวพงษ์
จุลชาต
คาศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ

คณะกรรมการร่ วม 4 ฝ่ าย วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
มีหน้ าที่ในการวางแผนแนวทางในการปฏิบตั ิงาน กากับติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ กาหนดไว้ ประกอบด้ วย
1. นายเรืองสันต์ จันมาค้ อ
ผู้แทนครู
2. นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์
ผู้แทนครู
3. นายศิระพงษ์ จิตตประมวลบุญ
ผู้แทนชุมชน
4. พระครูพิมลสีลสังวร
ผู้แทนชุมชน
5. นายตนุภทั ร แสงเทียน
ผู้แทนผู้ปกครอง
6. นายโกศล ทับทิมเขียว
ผู้แทนผู้ปกครอง
7. นางสาวกมลวรรณ แซ่ตงั ้
ผู้แทนนักเรียน
8. นางสาวศิริพร อ้ วนละมัย
ผู้แทนนักเรียน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ทางวิท ยาลัยเทคโนโลยี วานิชบริ ห ารธุรกิ จ ได้ จัดตัง้ กลุ่มงานวางแผนและประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา (Planning and Educational Assurance Group) เมื่อต้ น ปี การศึก ษา 2557 มีห น้ าที่ วาง
แผนการกากับ ติด ตามและตรวจสอบการท างานของฝ่ าย/งานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี วานิ ช
บริหารธุรกิจ ให้ มีความพร้ อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย
1. นายกิตติ คาศิริ
หัวหน้ ากลุม่ งานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
2. นางสาวศริณนา รักแจ้ ง
บุคลากรกลุม่ งานและวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา
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การจัดชัน้ เรียน
ทางวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ จั ด หลั ก สูต รอาชี ว ศึ ก ษา ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง(ปวส.) หลักสูตรอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวะ
ศึกษา พ.ศ.2546 ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ โดยในปี การศึกษา 2556 ในระดับ ปวช.ชัน้ ปี ที่ 2-3 และในปี
การศึก ษา 2557 ได้ จัด หลัก สูต รประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ (ปวช.) พุท ธศัก ราช 2556 ของสานัก งาน
คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ให้ แก่ นั ก เรี ย นระกั บ ชัน้ ปวช.1 จ านวนผู้เรี ย น ดัง ตารางที่ 1และ 2
(ข้ อมูลยอดประมาณการจานวนนักเรียน ณ 30 พ.ค.56)
ตารางที่ 1 แสดงการจัดชัน้ เรียนจาแนกตามจานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียน
หลักสูตร
คิดเป็ นร้ อยละ
ปี การศึกษา 2557
- ปวช. ชันปี
้ ที่ 1
264
28
- ปวช. ชันปี
้ ที่ 2
192
21
- ปวช. ชันปี
้ ที่ 3
198
21
รวม
654
70
- ปวส. ชันปี
้ ที่ 1
138
15
- ปวส. ชันปี
้ ที่ 2
145
15
รวม
รวมทัง้ หมด

283
937

30
100
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักเรียนแยกตามสาขาวิชา ปี การศึกษา 2557
2557
หลักสูตร

สาขาวิชา
การบัญชี

สาขาวิชา
การขาย/การตลาด

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ/
การท่องเที่ยว

รวม

39
29

55
53

56
83

42
33

264
192
198

68

108

139

75

654

36
32
68
136

32
38
70
178

62
65
127
266

8
10
18
93

138
145
283
937

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ปี ที่ 1
- ปี ที่ 2
- ปี ที่ 3
รวม
ประ กาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั ้นสูง
- ปี ที่ 1
- ปี ที่ 2
รวม
รวมทัง้ สิน้

อาคารและสถานที่เรียน
วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ ได้ ป รับ ปรุ งและพัฒนาอาคาร สถานที่ ภายใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ให้ มคี วามสะอาดร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก มีบรรยากาศที่ดีทงั ้
ภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและรอบบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
ซึ่งช่วยเสริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ย นรู้ของผู้เ รี ยน มีห้องเรี ยนรอบเช้ าจ านวน 20 ห้ องและรอบบ่าย
จานวน 20 ห้ อง รวม 40 ห้ อง มีห้องประกอบการเรี ยน 11 ห้ อง ห้ องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้ อง มีเครื่ อง
จานวน 40 ถึง 45 เครื่ องต่อห้ อง ในปั จจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีอาคารเรี ยน 3 หลัง
ได้ แก่
- อาคาร
5 ชัน้ 2 หลัง
- อาคาร
2 ชัน้ 1 หลัง
อาคารประกอบ เป็ นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชัน้ 1 หลัง
อาคารโรงอาหารและโรงพละสูง 1 ชัน้ 2 หลัง
สถานที่และอาคาร ได้ รับการดูแลให้ เกิดความปลอดภัย สะอาด เรี ยบร้ อย มีอปุ กรณ์การ
เรียน และสิ่งอานวยความสะดวก พร้ อมใช้ งานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีอปุ กรณ์การเรียน การสอน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะและ
ความเข้ าใจของผู้เรี ยน เช่น เครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ โปรแกรมทันสมัย เครื่ องพิมพ์
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เอกสารระบบดิจิตอล เครื่ องโปรเจคเตอร์ เครื่ องบันทึกเสียงพร้ อมหูฟัง เครื่ องฉายแผ่นใส พร้ อมอุปกรณ์
อื่นๆ ที่จาเป็ นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียงและสามารถใช้ งานได้ ตลอดเวลา
นอกจากนี ้ ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อบริการให้ แก่ผ้ เู รียน ได้ แก่
- โรงอาหารภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
- ตู้เก็บของสาหรับผู้เรียน
- เอกสารประกอบการศึกษาสาหรับผู้เรียน
- โทรศัพท์สายตรง
- โทรศัพท์สาธารณะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
- บริการตู้เย็นน ้าดื่ม
- ร้ านค้ าสวัสดิการ (สหกรณ์)
- บริ การ Internet WI-FI ภายในบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจให้ แก่
นักเรียน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย

บุคลากร
ในปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีบุคลากร รวมทัง้ สิ ้น 52 คน
สามารถจาแนกเป็ นบุคลากรผู้สอน 35 คน และบุคลากรสนับสนุน 17 คน แบ่งได้ ดังนี ้
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีบุคลากรผู้สอนจานวนทัง้ สิ ้น 35 คน โดยแบ่งได้
ดังนี ้
- ครูประจา
32 คน
- ครูพิเศษ
3 คน
ครูผ้ สู อนประจามีความรู้ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีทงสิ
ั ้ ้น 35 คน ดังนี ้
- ระดับปริญญาโท
8 คน
- ระดับปริญญาตรี
27 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีบุคลากรสนับสนุนการสอน เพื่อช่วยเหลือในการ
อานวยความสะดวก และจัดเตรียมอาคาร สถานที่ที่ใช้ ในการเรียนการสอน ให้ มีความพร้ อมและเหมาะสม
เอื ้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จานวนของบุคลากรสนับสนุนมีจานวน ดังนี ้
- บุคลากรสนับสนุนจานวน
17 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีนกั ศึกษาทังหมดประมาณ
้
คน ครูประจาจานวน
32 คน คิดเป็ นอัตราส่วนครูประจาทังหมด
้
ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 ต่อ 28
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ส่ วนที่ 2
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถานศึกษา
เป้าหมายในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีการกาหนดเป้าหมายและนโยบายเพื่อพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ ให้ มีค ุณภาพตามมาตรฐานทางการศึก ษา โดยก าหนดเป้ าหมายในการ
ดาเนินงานในแต่ละด้ าน ดังนี ้
งานด้ านพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
1. ส่งเสริมระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ อดทนมีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และร่วมกันรักษา
ไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย
3. ผู้เรี ยนมีความจงรักภัก ดีและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ มีความ
ตระหนักถึงความเป็ นประชาธิ ปไตย โดยมีพระมหากษัตริ ย์เ ป็ นประมุข รู้จักการใช้ สิทธิและ
เสรีภาพของตนเองตามหลักประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 แสดงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในด้ านพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่
พึงประสงค์
1. ส่ง เสริ ม ผู้ เรี ยนเป็ นผู้ที่ มี - ครู ผ้ สู อนมีการสอดแทรกคุณธรรม - ผู้เรียนเป็ นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความ
ระ เ บี ยบ วิ นั ย มี ค วาม
ให้ แ ก่ผ้ ูเรี ยน ในทุกรายวิ ชา เพื่ อให้
รั บ ผิ ด ชอบ อดทนมี ค วามขยั น
รับผิดชอบ อดทนมีความ
ผู้ เรี ย นได้ ตระหนั ก และประพฤติ
ซือ่ สัตย์ และมีจิตสาธารณะ ไม่น้อย
ขยั น ซื่ อ สั ต ย์ และมี จิ ต
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ผ้ ูเ รี ย นเป็ นผู้ ที่ มี ร ะเบี ย บ
กว่าร้ อยละ 80 ของผู้เรียนทั ้งหมด
สาธารณะ
วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ดชอบ อดทนมี
คว าม ข ยั น ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะต่อไป
- จัด กิ จ กรรมปลูกฝั ง ให้ ความรู้ ใน
เรื่ อ งระเบี ยบวิ นัย ความรั บผิดชอบ
อดทน มีความขยัน ซื่ อสัตย์ และมี
จิ ต ส าธ ารณ ะ ทั ง้ ใน แ ละ น อ ก
ห้ องเรียน
- สอดแทรกกิจ กรรมที่ หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่มีระเบียบ
วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ดชอบ อดทนมี
คว าม ข ยั น ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ มี จิ ต
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2. ผู้เรียนมีความตระหนักถึง คุ ณ ค่ า ข องวั ฒ น ธรรม
ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญญา
ไทย และร่ วมกันรักษาไว้
ซึ่ ง วั ฒ นธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาไทย

3.

ผู้ เรี ยนทุ ก คนมี ค วาม จงรั กภั กดี แ ละเทิ ดทูน ใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษั ตริ ย์ มี ความ
ตระหนั ก ถึ ง ความเป็ น ป ระ ช าธิ ป ไ ตย โ ดย มี
พ ร ะ มห า กษั ต ริ ย์ เ ป็ น
ประมุ ข รู้ จั ก การใช้ สิ ท ธิ
และเสรี ภ าพของตนเอง
ตามหลักประชาธิปไตย

สาธารณะ
ส่งเสริ ม ผู้เรี ยนที่กระทาความดี ให้
เป็ นที่ร้ ู จักและได้ รับการยกย่องจาก
ครู ผู้ เรี ยนและบุ ค คลต่ า งๆ ทั ง้
ภายใน และ ภายน อ กวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
จัดโครงการอนุรักษ์ วัฒ นธรรมไทย - ผู้ เรี ยนมี ความตระหนั กถึ ง คุ ณค่ า
โ ดยจั ด กิ จกรรมที่ ส่ ง เ สริ มการ
ของวั ฒ นธรรมประเพณี แ ละภู มิ
อนุ รั ก ษ์ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ปั ญญาไทย อยู่ในระดับพอใช้ ขึ ้นไป
ไทย เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์
มากกว่ า ร้ อยละ 80 ของผู้เ รี ย น
พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
ทั ้งหมด
เจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระบรมราชินี
กิ จ กรรมแห่ เ ที ยนเข้ าพรรษา และ
กิจกรรมวันไหว้ ครู เป็ นต้ น
จั ดโครงการวัน พ่ อ แห่ ง ชาติ และ - ผู้เรี ยนมีความตระหนักถึงความเป็ น
วัน แม่ แห่ งชาติ เพื่อ เทิ ดพระเกี ยรติ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย โ ด ย มี
แก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว
พระมหากษั ตริ ย์ เ ป็ นประมุข รู้ จั ก
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
การใช้ สิทธิ และเสรี ภาพของตนเอง
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม ให้ ผ้ เู รี ยนได้
ตามหลักประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
ตระหนักถึงคาว่าประชาธิ ปไตย โดย
พอใช้ ขึ น้ ไป มากกว่ า ร้ อยละ 75
มีพ ระมหากษั ตริ ย์เป็ นประมุข รู้ จัก
ของผู้เรียนทั ้งหมด
การใช้ สทิ ธิ เสรีภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้ อ ง เช่ น การเลือ กหัว หน้ า ห้ อ ง
การเลือ กหั ว หน้ าเวร หัว หน้ า กลุ่ม
เป็ นต้ น
จั ด อ บ รมความรู้ เ กี่ ยวกั บ ห ลั ก - ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แก่
สามารถน าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์
ผู้เรียนทุกคน
ต่อ ตนเอง ครอบครั ว และสังคมได้
ครู ผ้ ู สอนสอดแทรกความรู้ หลั ก
อย่ า งมี ป ระสิทธิ ภ าพมากกว่า ร้ อย
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งลงใน
ละ 75 ของผู้เรียนทั ้งหมด
ชัว่ โมงสอน ทุกรายวิชา

4. ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ คว า ม เ ข้ า ใจ ใ น ห ลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย ง และสามารถ นาไปใช้ ใ ห้ เกิ ดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และ
สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี - จัดกิ จกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ และ
ประสิทธิภาพ
เกิ ด ทั ก ษะ เพื่ อ น าไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่อ ตนเองและครอบครั ว
อย่างมีประสิทธิภาพ
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งานด้ านอาคารสถานที่
1. ปรับปรุง อาคารเรี ยนและสถานที่ในบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจให้ มีความ
สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับชัน้
2. พัฒนาสถานที่ในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ มีความร่มรื่น เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้
มีที่สาหรับพักผ่อน หย่อนใจ เพิ่มมากขึ ้น
3. ปรับปรุงโต๊ ะ เก้ าอี ้เรียนให้ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ งานได้ และมีความเพียงพอพร้ อมในการใช้
งานอยู่เสมอ
ตารางที่ 4 แสดงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในด้ านอาคารและสถานที่
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ปรับปรุ ง อาคารเรี ยนและ - จั ด ท า แ ผ น เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ส ถ า น ที่ ใ น บ ริ เ ว ณ
ซ่อมแซมอาคารเรี ยน และสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีว านิ ช
ภายในวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช
บริ ห ารธุ ร กิ จ ให้ มี ค วาม
บริ หารธุ รกิ จอย่า งต่ อเนื่อ ง เพื่ อให้
สะอาด ปลอดภัย เพื่ อให้
เหมาะสมแก่การเรียนรู้
เหมาะแก่ การเรี ยนรู้ ของ - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ป้องกันหรื อ
ผู้เรียนในทุกระดับชั ้น
ระงับเหตุจ ากอุบัติภัยต่ างๆ ที่ อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายกับครู และผู้เรี ยน
อย่างพียงพอ
- ปรับปรุงพัฒนาอาคารเรี ยน สถานที่
บริ เ วณวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช
บริหารธุรกิจและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ มี
ความพร้ อมใช้ งาน
- ส่ ง เสริ มให้ ความรู้ การป้ องกั น
อุบตั ิภัยให้ แก่ผ้ เู รียนและครู
2. พัฒนาสถานที่ให้ มีความ - จัด หาต้ นไม้ ก ระถางและต้ น ไม้
ร่มรื่ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีที่
ประดับ ตกแต่งบริ เวณอาคารเรี ยน
สาหรับ พักผ่ อ น หย่อ นใจ
และสถานที่ภายในบริ เวณวิทยาลัย
เพิ่มมากขึ ้น
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
- จัดหาที่นงั่ พักผ่อนมากขึ ้น
3. ปรั บ ปรุ ง โต๊ ะ เก้ า อี เ้ รี ยน - สารวจโต๊ ะ เก้ าอี ้ของครู และผู้เรี ยน
ให้ อ ยู่ใ นสภาพที่ สามารถ
เพื่อวางแผนจัดหาหรื อซ่อมแซมให้
ใช้ งานได้ และมี ค วาม
อยู่ในสภาพดี พร้ อม ใช้ งาน
เพี ย งพอพร้ อมในการใช้ - จัดหาและซ่อมแซมโต๊ ะ เก้ าอี ข้ อง
งานอยู่เสมอ
ครู แ ละผู้ เรี ยนให้ มี ค วามเพี ย งพอ
พร้ อมในการใช้ งานอยู่เสมอ

-

บุ ค ลากรภายใน วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุ ร กิ จ มี
ความปลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ
ต่างๆ มากกว่าร้ อยละ 95
- ครู และผู้เรี ยน มีความพึงพอใจใน
อาคารเรี ยนและสถานที่ ภ ายใน
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ว า นิ ช
บริ ห ารธุ ร กิ จ ว่ า มี ค วามสะอาด
ปลอดภัย เหมาะแก่การเรี ยนรู้ ใน
ระดั บ พอใช้ ขึ น้ ไป ไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 75

- ครูและผู้เรียน มีความพึงพอใจ ใน
ระดั บ พอใช้ ขึ น้ ไป ไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 75

- ครูและผู้เรียน มีความพึงพอใจ ใน
ระดั บ พอใช้ ขึ น้ ไป ไม่ น้ อยกว่ า
ร้ อยละ 75
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งานด้ านธุรการและบุคลากร
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้ อมูลของบุคลากรและงานเอกสารต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
2. จัดหาครูให้ สอนได้ ตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือตามความถนัดได้ อย่างเหมาะสม
3. พัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ให้ สามารถบริ หารงานอย่างครบวงจร
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
4. พัฒนาบุค คลากรในวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุร กิ จ สามารถท างานเป็ นที มและให้
คาแนะนาซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตร
ตารางที่ 5 แสดงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในด้ านธุรการและบุคลากร
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. พัฒ นาระบบการจั ดเก็ บ - พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง
ฐานข้ อมู ล ของบุ ค ลากร
สารสนเทศของงานธุ รการให้ มี ป ะ
แ ละ งาน เ อ กสาร ต่ างๆ
สิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
อย่างเป็ นระบบ
- พัฒนาบุคลากรภายในงานธุรการ
ให้ มี ค วามรู้ และความเข้ าใจใน
ระบบการจัดเก็บข้ อ มูลที่ถูกต้ อง มี
มาตรฐานมากขึ ้น
- จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ ที่ช่วยใน
การจั ด เก็ บ และรวบรวมข้ อมูล ให้
สามารถค้ นหาได้ อย่ า งถู ก ต้ อง
รวดเร็ว
2. จัดหาครู ให้ สอนได้ ตรงตาม - คัดเลือกครู ที่จบการศึกษาตรงตาม
สาข าวิ ช าชี พ หรื อตาม
สาขาวิ ช าชี พ ที่ ต้ องการให้ เข้ ามา
ค ว า ม ถ นั ด ไ ด้ อ ย่ า ง
สอนผู้เรียน ตามสาขาวิชาต่างๆ
เหมาะสม
- ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ รั บ การอบรมให้ มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ ้น
3.
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น - ส่ง เสริ ม ให้ ครู ไ ด้ รับ การอบรมและ
วิ ท ย า ลั ย ฯ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
จั ด การท างานตามขั น้ ตอนของ
บริหาร งานอย่างครบวงจร
PDCA ได้ อย่างถูกต้ องครบวงจร
ตามวงจรคุณภาพ PDCA
4. พั ฒ นา บุ ค คลากรใน - ส่งเสริ มให้ ครู ท างานเป็ นทีมจัดการ
วิท ยาลัย ฯสามารถท างาน
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลของการ
เป็ นทีมและให้ คาแนะนาซึ่ง
จั ด การเรี ย นการสอนทั ง้ สภาพที่
กั น แ ล ะ กั น อ ย่ า ง
ส าเร็ จ และปั ญหาที่ พ บจากการ
กัลยาณมิตร
สอน ภาคเรียนละอย่างน้ อย 1 ครั ้ง

- การจัด เก็ บ ข้ อมู ลต่ า งๆ มี ค วาม
รวดเร็ว ถูกต้ องมากขึ ้น
- บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุ รกิ จ มี
ความพึงพอใจในการบริ การของ
ฝ่ ายธุรการ มากกว่าร้ อยละ 80

-

ครู ส อนตรงตามสาขาวิ ช าชี พ
หรื อตามความถนั ด ในแต่ ล ะ
สาขาวิช าชีพ ร้ อ ยละ 90 ของครู
ทั ้งหมด

- ครู สามารถน าวงจรคุ ณ ภาพ
PDCA มาใช้ ในการพัฒ นางาน
ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
- ครู ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 90 มี การ
ท างานเป็ นที ม และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ การสอนซึ่ ง
กันและกัน
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งานด้ านทะเบียนและวัดผล
1. พัฒนาครูและเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้ในงานทะเบียนและวัดผลรวมทัง้ หลักสูตรทางการศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. พัฒนา ปรับปรุงระบบสื่อสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้ อมูลประวัติผ้ เู รี ยนและผลการเรี ยนของ
ผู้เรียนอย่างเป็ นระบบ
3. ปรับ ปรุ งและพัฒ นางานหรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม ทางด้ านการเรี ย นของผู้เ รี ย นให้ มี ความ
หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รียนมีผลการเรียนที่ดีขึ ้น
ตารางที่ 6 แสดงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสาเร็จที่คาดหวัง ในด้ านวัดและประเมินผล
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. พัฒ นาครู แ ละเจ้ า หน้ า ที่ - พัฒนาครู และเจ้ าหน้ าที่ให้ ได้ รับการ - ครู และเจ้ าหน้ า ที่ ทุกคนมีความรู้
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ใ น ง า น
อบรมทางด้ านงานทะเบี ย นและ
ทั ก ษะทางด้ านการวั ด ผลและ
ทะเบี ยนและวัดผล และ
วั ด ผล รวมทั ง้ เรื่ อ งหลั ก สู ต รทาง
ประเมิ น ผล มี ก ารพั ฒ นาด้ าน
หลักสูตรทางการศึกษาที่
การศึกษาอยู่เสมอ
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ท าง วิ ท ย า ลั ย
มีเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
เทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจเป็ น
ประจาทุกปี
2. พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง - พัฒ นาระบบสื่อ สารสนเทศภายใน - การจั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ท างด้ า น
ระบบสื่อ สารสนเทศ ใน
งานทะเบียนและวัดผล เพื่อใช้ ในการ
ประวั ติ แ ละผลการเรี ยนของ
การจัดเก็ บ ข้ อ มูลประวัติ
จัดเก็บข้ อมูลประวัติและผลการเรี ยน
ผู้เรียนมีความถูกต้ อง เป็ นระบบ
ผู้ เรี ย นและผลการเรี ย น
ของผู้เรียน
สามารถค้ นหาข้ อมู ล ได้ อย่ า ง
ข อ ง ผู้ เ รี ยน อ ย่ างเ ป็ น - จัด อบรมครู เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ความรู้
รวดเร็ วมากขึ ้น มีความ
พึง
ระบบและรวดเร็วมากขึ ้น
และทักษะในการใช้ สอื่ สารสนเทศใน
พอใจจากผู้ใ ช้ งานมากกว่ า ร้ อย
งานทะเบียนและวัดผล
ละ 75
- จัดเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้เรี ยน ให้
เป็ นระบบ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ
ข้ อมูลในขั ้นต่อไป
3. ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นางาน - จัดอบรมให้ ความรู้แก่ครูเพื่อส่งเสริ ม - ผู้ เรี ย นมี ผ ลการเรี ยน ที่ สู ง ขึ น้
หรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
ความรู้ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนมีผล
มากกว่ าร้ อยละ 70 ของจานวน
ทางด้ านการเรี ย นของ
การเรียนที่สงู ขึ ้น
ผู้เรียนทั ้งหมด
ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม - ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ด้ วย
หลากหลาย เพื่ อ พัฒ นา
การจั ด กิ จ กรรมทางการเรี ย นรู้
ให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลการเรี ย น
ภายในวิ ท ยาลั ย และภายนอ ก
ที่ดีขึ ้น
วิทยาลัย
- ส่งเสริมให้ ครูผ้ สู อนมีการสอดแทรก
กิ จ กรรมเสริ ม ความรู้ ให้ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย น
อย่างสม่าเสมอ
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ลักษณะการดาเนินการ
วิทยาลัยฯประเมินแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการในธรรมนูญวิทยาลัยฯโดยพิจารณา
ผลการประเมินจากความคิดเห็นหลากหลายของหลายฝ่ าย ในลักษณะของการสอบถามใน รูปแบบต่าง ๆ
เช่น การสอบถาม, การสัมภาษณ์, การสังเกต เป็ นต้ น
การตรวจสอบ
วิทยาลัยฯจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในด้ านต่าง ๆ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ตรวจสอบโดยการประเมินตนเอง เป็ นการตรวจสอบที่ วิท ยาลัย ฯดาเนิ น การ
ประเมิน ผลด้ วยตนเองจากการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ผลการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ของงานและสอดคล้ องตามปั จจัยหลักที่ก่อให้ เกิด
การพัฒนาคุณภาพของผู้เ รี ย นหรื อไม่ อย่ างไร มีข้อปรับ ปรุ งหรื อข้ อเสนอแนะและน าข้ อปรับ ปรุ งหรื อ
ข้ อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ ไขครัง้ ต่อไป หรือไม่ อย่างไร การดาเนินงานมีหลักปฏิบัติ มีขนตอนของ
ั้
การศึกษา วางแผน การพิจารณาอนุมตั ิ การกากับติดตามผล ประเมินและสรุปผลงานหรือไม่ อย่างไร
2. ตรวจสอบจากภายนอกวิทยาลัยฯ เป็ นการตรวจสอบที่กระทาโดยบุคคลภายนอก
ของวิท ยาลัย ฯ เช่น การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็น โครงการพัฒนาคุณ ภาพของผู้เ รี ยนโดยคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยฯที่มีตวั แทนผู้ปกครองผู้เรียนและตัวแทนจากกระทรวงเข้ าร่วมด้ วย
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ส่ วนที่ 3
จุดเน้ นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นหลักโดยมี
จุดเน้ นในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทัง้ นีใ้ ห้ สอดคล้ องกับศักยภาพของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ และความต้ องการของชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม จุดเน้ นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กาหนดไว้ รวม 4 ด้ าน ดังนี ้
1. จุดเน้ นด้ านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
1.1 จุดเน้ น (Priority)
1. พัฒนาและปรับปรุงห้ องสื่อการสอนได้ มาตรฐาน จัดเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ให้ มี
ความทันสมัยจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้ มากขึ ้น
2. จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้และการใช้ งานทางด้ านสารสนเทศ ให้ สามารถใช้
งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับผู้เรียน
3. มีห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ มีอปุ กรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอกับจานวนนักเรียน
4. อาคารเรียน อาคารประกอบและสถานที่ทวั่ ไปเป็ นระเบียบเรียบร้ อยสวยงาม
5. การสาธารณูป โภค ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ชบริ ห ารธุรกิจ ได้ มาตรฐาน
สามารถอานวยความสะดวกในด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารได้ เป็ นอย่างดี
6. ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมของผู้เรียนให้ มีความร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้มากยิ่งขึ ้น
ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้ มีความมัน่ คง ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
1.2 กิจกรรม (Activity)
1. ปรับปรุง ตกแต่งอาคารเรียน อาคารประกอบและสถานที่ตา่ ง ๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั
2. ปรับปรุงห้ องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ให้ มีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. พัฒนาสิ่งแวดล้ อม จัดภูมิทศั น์และบรรยากาศในห้ องเรียนให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
น่าอยู่อาศัย และเอื ้อต่อการเรียนการสอน
4. ปรับปรุงห้ องสมุด และห้ องสื่อการสอนให้ มีวสั ดุอปุ กรณ์ที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยี
(Information Technology)
5. ปรับ ปรุงระบบสาธารณูป โภคภายในวิทยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ ให้
เพียงพอ และเหมาะสมกับความจาเป็ นพื ้นฐาน
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1.3 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ (Intened Outcome)
อาคารเรี ย น อาคารประกอบมีความพร้ อม มีอุป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนเพี ย งพอ
สามารถใช้ สอยประโยชน์ทางการศึกษาได้ สงู สุด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อม สะอาด ร่มรื่ น สวยงาม
และน่าอยู่อาศัย เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. จุดเน้ นด้ านบุคลากร
2.1 จุดเน้ น (Priority)
1. บุค ลากรมีใจศรัท ธาในอาชี พ มีจิตมุ่งมั่น ในการท างานและเสี ย สละเป็ นผู้ที่ มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในอาชีพครู เข้ าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2. บุคลากรสามารถใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีพฒ
ั นาการเรียนการสอนได้ และ
มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในงานต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรศึกษารูปแบบการทางาน ได้ รับการเพิ่มเติมความรู้ให้ ตรงตามสาขาวิชาที่
สอน เพื่อจัดทาผลงานทางวิชาการ เน้ นการใช้ ทกั ษะในการสอนโดยใช้ นกั เรียนเป็ นสาคัญ
4. พัฒนาระบบการให้ สวัสดิการและความช่วยเหลือบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจให้ ได้ รับสวัสดิการ และมีขวัญกาลังใจในการทางานเพิ่มขึ ้น
2.2 กิจกรรม (Activity)
1. พัฒนาองค์กร เพื่อให้ บคุ ลากรเกิดการพัฒนา
2. จัดอบรมการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
3. สนับสนุนการศึกษาค้ นคว้ าด้ านการเรียนการสอน เพื่อจัดทาผลงานทาง
วิชาการ
4. จัดสวัสดิการ สร้ างขวัญกาลังใจแก่บคุ ลากรให้ มีความมัน่ คงและก้ าวหน้ า
2.3 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ (Intened Outcome)
บุคลากรมีขวัญ กาลังใจ มีคณ
ุ ภาพในการทางาน และมีความก้ าวหน้ าในอาชีพ
3. จุดเน้ นด้ านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3.1 จุดเน้ น (Priority)
1. พัฒนากระบวนการเรียน การสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ (Child Center)
2. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายและกีฬา เพื่อให้ นกั เรียนห่างไกลสิ่งเสพติดทุกชนิด
3. จัด ท าแผนการเรี ย นรู้ ให้ สอดคล้ องตามหลัก สูต รและมี เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย เสริ มสร้ างทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้
เพียงพอกับผู้เรียน
4. จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ นักเรี ยนมีความเป็ นเลิศทางวิท ยาศาสตร์
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และกลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. จัด นิเทศการสอน มีการประเมินผลและสรุปผลอย่างเป็ นระบบ มีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ ดาเนินการวิเคราะห์นกั เรียนทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
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6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นการสร้ างเสริมประชาธิปไตย และวินยั นักเรียน
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม รักษาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาด้ านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และวินยั
8. จัดให้ มีการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่น ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน
3.2 กิจกรรม (Activity)
1. จัดหา ผลิต ใช้ สื่อ อุปกรณ์ ห้ องปฏิบตั ิการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้ นนักเรียนเป็ นสาคัญ
3. การประกันคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรโดยให้ ท้องถิ่นมีสว่ นร่วม
5. จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ นการปลูก ฝั งคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และวินัย
พัฒนาสุขภาพกายและใจ ให้ ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งเสพติดทุกชนิด
6. สร้ างนวัตกรรม เพื่อแก้ ปัญหาการเรียนการสอน (Education Innovation)
3.3 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ (Intened Outcome)
1. ครูอาจารย์มีพฤติกรรมการสอนที่สอดคล้ องกับจุดเน้ นของหลักสูตร
2. ครูอาจารย์ใช้ สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ ้น
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้นทุกกลุม่ ประสบการณ์ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
และเรียนรู้อย่างมีความสุข
4. จุดเน้ นด้ านระบบบริหาร และการจัดการ
4.1 จุดเน้ น (Priority)
1. วางแผนก าหนดแนวทางในการดาเนิ น งานภายในวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช
บริ ห ารธุร กิ จ ให้ สอดคล้ อ งกับ ปรัช ญา วิสัย ทัศน์ พัน ธกิ จ และนโยบายของวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช
บริหารธุรกิจ
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีองค์กรการบริหาร มีคาสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่
รับผิดชอบงานต่างๆ
3. วางแผนด้ านงบประมาณ ให้ ก ารส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี และการ
จัดการบริหารทรัพยากรทางการเรียน
4. คณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ผู้ปกครองนักเรียน มีสว่ นร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
5. ปรับปรุงระบบการวางแผน การเก็บ ข้ อมูล การนิเ ทศ การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ตรวจสอบการดาเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจอย่างเป็ นระบบเชื่อถือได้
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4.2 กิจกรรม (Activity)
1. พัฒนาระบบโครงสร้ างการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดย
ใช้ การบริ หารแบบมีส่วนร่วม ที่เรี ยกว่า “สภาการบริ หารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ” โดยมีครู
และคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีสว่ นร่วมในการบริหาร
2. พัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ การกากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
3. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและการจัดการข้ อมูล
4. แต่งตังคณะกรรมการวิ
้
ทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจโดยบุคลากรจาก
หลายฝ่ ายทังภาครั
้
ฐ เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
4.3 ผลที่คาดว่าจะได้ รับ (Intened Outcome)
เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจกับชุมชนในด้ าน
คุณภาพการศึกษา และระบบการบริหารงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนต่อไป
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ส่ วนที่ 4
แผนบริ หารงบประมาณ ปี การศึกษา 2557
ประมาณการจานวนนักเรียนปี การศึกษา 2557 สาหรับนักเรียนในระดับชันปวช.1-3
้
มีจานวน 750
คน ได้ รับเงิน อุด หนุน จากทางรัฐ บาล จานวน 950 บาท/ปี การศึก ษา จ านวน 712,500 บาท นัก ศึก ษา
ระดับชัน้ ปวส.1 และปวส.2 ทุกแผนก รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 250 คน รวมจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 1,000 คน
1. กิจกรรมทางด้ านคุณ ธรรมจริ ยธรรมของผู้เ รี ย น มีทัง้ สิน้ 19 โครงการ/กิ จกรรม มี
รายจ่ายทัง้ สิ ้น 391,000 บาท โดยทางวิท ยาลัย ฯได้ รับเงิ นจากการอุดหนุน จากรัฐ ปี การศึก ษาละ 100
บาท/คน/ปี มีนกั เรียนที่ได้ รับเงินอุดหนุน 750 คน รวมเงินที่ได้ รับการอุดหนุนทังสิ
้ ้น 75,000 บาท
ตารางที่ 7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่ งเสริมด้ านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา ปี การศึกษา 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ ครู
กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ปวช. 750 คน.-ปวส. 200 คน ประมาณ 950คนX80)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
7.1 แข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
7.2 แข่งขันจักรยาน
7.3 แข่งขันจักยาน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสี (รวมปวช. 750 คน.-ปวส. 250 คน โดยประมาณ 1,000 คนX200)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ/วานิชสัมพันธ์
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลัยฯ (กิจการนักศึกษา)
กิจกรรมส่งเสริมและสร้ างสรรค์ความคิด (ชมรม)
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
ชมรมนันทนาการ
ชมรมถ่ายภาพ
รวม

งบประมาณ
6,000
6,000
76,000
5,000
3,500
8,000
20,000
20,000
10,000
5,000
5,000
200,000
3,000
3,000
5,000
4,000
7,500
5,000
3,000
3,000
3,000
401,000
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หมายเหตุ
- เงินกิจกรรมกีฬาสี จานวนประมาณ 200,000 บาท ทางวิทยาลัยฯ ได้ เก็บเป็ นค่ากิจกรรม
จากนักเรียนไว้ แล้ ว จานวน 200 บาท/คน
- เงิ น ค่า ตรวจสารเสพติ ด จ านวน ประมาณ 76,800 บาท ทางวิท ยาลัย ฯ ได้ เ ก็ บ เป็ น
ค่ากิจกรรมจากนักเรียนไว้ แล้ ว จานวน 80 บาท/คน
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก จานวน 40,000 บาท เป็ นงบประมาณของทางวิทยาลัยฯ
2. กิจกรรมสารสนเทศ คือ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์และการจัดซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้ ในการเรียน ได้ รับเงินอุดหนุนที่ทางรัฐออกให้ จานวน 200 บาท/คน/ปี มีนักเรี ยนระดับชัน้ ปวช.จานวน
ทังสิ
้ ้นประมาณ 750 คน รวมเงินทังสิ
้ ้น 150,000 บาท
3. กิจกรรมวิชาการ ทางวิทยาลัยฯ ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 200 บาท/คน/ปี มีนักเรี ยนที่
ได้ รับเงินอุดหนุน 750 คน รวมเงินที่ได้ รับการอุดหนุนทัง้ สิ ้น 150,000 บาท วิทยาลัยฯ ได้ จัดโครงการ/
กิจกรรมทังสิ
้ ้น 16 โครงการ/กิจกรรม มีรายจ่ายทังสิ
้ ้น 280,000 บาท
ตารางที่ 8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ ปี การศึกษา 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กิจกรรม
กิจกรรม Com Camp
กิจกรรม English Camp
กิจกรรม Maketting Camp
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการทักษะความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ ภายใน/ภายนอก
โครงการวานิชนิทศั น์
โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชน มี 6 สายวิชา สายวิชาละ 5,000 บาท(5,000x6)
กิจกรรมวันคริสมาสต์
โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ ห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ภาษาไทย
งานส่งเสริมผู้เรียนด้ านวิชาการและวิชาชีพภายนอก
โครงการพัฒนาผู้เรียนสูอ่ าเซียน
งานบริการด้ านวิชาการและวิชาชีพสูช่ มุ ชน (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
งานนวัต กรรม สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ยและโครงงานของครู แ ละนัก เรี ย น
(ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
งานพัฒนาครูทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
งานการประกันคุณภาพการศึกษา(ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
รวม

งบประมาณ
3,500
3,500
3,500
5,000
35,000
35,000
30,000
3,500
20,000
1,000
5,000
5,000
30,000
50,000
30,000
20,000
280,000
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4. กิจกรรมทัศนศึกษา วิทยาลัยฯได้ แบ่งเงินอุดหนุนจากภาครัฐมา 225 บาท/คน/ภาคเรียน
หรือ 450 บาท/คน/ปี ในภาคเรียนที่ 1/2557 มีนกั เรียนในระดับปวช.1-3 รวมทัง้ สิ ้น 750 คน รวมเป็ นเงิน
168,750 บาท/ภาคเรียน จึงได้ แยกให้ สายวิชาในระดับชัน้ ปวช.มีทงสิ
ั ้ ้น 6 สายวิชา คือ
4.1 สายวิชาการบัญชี
4.2 สายวิชาการขาย
4.3 สายวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
4.4 สายวิชาสามัญ
4.5 สายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.6 สายวิชาภาษาต่างประเทศ
ทัง้ 6 สายวิ ช า จะได้ รั บ เงิ น อุด หนุน ตามรายหัว ของนัก เรี ย นที่ อ ยู่ใ นสายวิ ช าต่า งๆ ใน
ปี การศึกษา 1/2557 โดยแบ่งนักเรียนโดยประมาณ ได้ ดงั นี ้
- สายวิชาสามัญและสายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มีนักเรี ยน ปวช.1 จานวน 310 คน
ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็ นเงิน 69,750 บาท/
ภาคเรียน
- สายวิชาบัญชี มีนกั เรียน ปวช.2-3 จานวน 75 คน ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จานวน
225 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็ นเงิน 16,875 บาท/ภาคเรียน
- สายวิช าการขายมีนัก เรี ย น ปวช. 2-3 จ านวน 135 คน ได้ รับ เงิน อุดหนุน จากรัฐ บาล
จานวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็ นเงิน 30,375 บาท/ภาคเรียน
- สายวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มีนักเรี ยน ปวช. 2-3 จานวน 175 คน ได้ รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จานวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็ นเงิน 39,375 บาท/ภาคเรียน
- สายวิชาภาษาต่างประเทศ มีนักเรี ยน ปวช. 2-3 จานวน 55 คน ได้ รับเงิน อุดหนุนจาก
รัฐบาล จานวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็ นเงิน 12,375 บาท/ภาคเรียน
หมายเหตุ
-

จานวนเงินอุดหนุนในสายวิชาต่างๆ ในแต่ชนั ้ ปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
จานวนนักเรียนที่ทางวิทยาลัยฯส่งเงินอุดหนุนตามจริงให้ แก่ทางราชการ

-

จานวนเงิ นที่ได้ รับ การอนุมัติในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับลง 20-30 เปอร์ เซ็นต์ จากจานวนที่ขอไว้ เดิม เนื่องจากต้ องปรับ
ลงตามจานวนนักเรียนที่ทางวิทยาลัยฯส่งเงินอุดหนุนตามจริงให้ แก่ทางราชการ
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ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดาเนินการ ปี การศีกษา 2557
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ปี การศีกษา 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ ครู
โครงการพัฒนาผู้เรียนสูอ่ าเซียน
กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ/วานิชสัมพันธ์
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลัยฯ (กิจการนักศึกษา)
กิจกรรมส่งเสริมและสร้ างสรรค์ความคิด (ชมรม)
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
ชมรมนันทนาการ
ชมรมถ่ายภาพ
กิจกรรม Com Camp
กิจกรรม English Camp
กิจกรรม Maketting Camp

ผู้รับผิดชอบ
อ.ปริม –อ.ธาริณี
อ.สุนิสา-อ.นพอนนท์
อ.อรทัย-อ.ประทุมพร
อ.ทิพวรรณ/อ.ภัทรุท
อ.พวน คาผุย
อ.เรืองสันต์ และคณะ
อ.พชร และอ.สิริภัทรา
อ.กานต์ชนา/อ.อุราพร
อ.สุธรรม –อ.สมประสงค์
อ.สุธรรม -อ.สมประสงค์
อ.สิตางศุ์ และคณะ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
อ.พรทรัพย์//อ.ธาริณี
อ.ปริม ศรประสิทธิ์
อ.เรืองสันต์ /มิ ้นท์
อ.กิตติ คาศิริ
สายวิชาคอมพิวเตอร์
สายวิชาภาษาต่างประเทศ
สายวิชาการขาย-การตลาด

ระยะเวลาดาเนินการ
26 มิถนุ ายน 2556
ตลอดปี การศึกษา
11 ก.ค.2557
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
11 ส.ค.2557
4 ธ.ค.2557
ตลอดปี การศึกษา
เดือนกมุภาพันธ์ 2558
เดือนมีนาคม 2558
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
25 กรกฎาคม 2557
ยังไม่กาหนด
4 กรกฎาคม.2557

งบประมาณ
6,000
5,000
6,000
5,000
3,500
8,000
5,000
5,000
3,000
3,000
5,000
4,000
7,500
5,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
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ลาดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ปี การศีกษา 2557
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
อ.พุทธิมา-อ.เกษมศรี
โครงการทักษะความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ ภายใน/ภายนอก
ภาษาต่างประเทศ-สามัญ
โครงการวานิชนิทศั น์
อ.ทัศนีย์และคณะ
โครงการวิชาชีพเพื่อชุมชน มี 6 สายวิชา สายวิชาละ 5,000 บาท(5,000x6)
ทุกสายวิชา
กิจกรรมวันคริสมาสต์
อ.ศมนภัส-Julie
โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ ห้องสมุด
บรรณารักษ์ ห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ภาษาไทย
อ.พุทธิมา-อ.เกษมศรี
งานส่งเสริมผู้เรียนด้ านผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น
ฝ่ ายวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากร (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
อ.สิตางศุ์ และคณะ
งานบริการด้ านวิชาการและวิชาชีพสูช่ มุ ชน (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
ฝ่ ายวิชาการ
งานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานของครูและนักเรียน
ฝ่ ายวิชาการ
(ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
งานพัฒนาครูทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
ฝ่ ายวิชาการ
งานการประกันคุณภาพการศึกษา(ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
กลุม่ งานวางแผนฯ
งานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ) (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ปวช. 750 คน.-ปวส. 200 คน ประมาณ 950คนX80)
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
8.1 แข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
8.2 แข่งขันจักรยาน
8.3 แข่งขันฟุตซอล

ระยะเวลาดาเนินการ
26 มิถนุ ายน 2557
เดือนมกราคม 2558
เดือนมกราคม 2558
ตลอดปี การศึกษา
25 ธันวาคม 2557
ตลอดปี การศึกษา
29 กรกฎาคม 2557
ตลอดปี การศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2558
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

งบประมาณ
5,000
35,000
35,000
30,000
3,500
20,000
1,000
5,000
80,000
20,000
50,000

ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
เดือนกรกฎาคม 2557

20,000
20,000
200,000
76,000

ตลอดปี การศึกษา
20,000
20,000
10,000
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งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ปี การศีกษา 2557
ลาดับที่
37
38
39
39
40

กิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสี (รวมปวช. 750 คน.-ปวส. 250 คน โดยประมาณ 1,000 คนX200)
(ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)
งานพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)
งานส่งเสริ มกิจกรรมคณะกรรมการนักศึกษา (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)
โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในวิทยาลัยฯ (ไม่อยู่ใน
งบอุดหนุน)
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร (แบดมินตัน) (ไม่อยู่ในงบอุดหนุน)
รวมงบประมาณทัง้ หมด

ผู้รับผิดชอบ
อ.เรืองสันต์ และคณะ

ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม 2558

งบประมาณ
200,000

ฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ ายบริการการศึกษา

ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

15,000
5,000
50,000

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

ตลอดปี การศึกษา

10,000
1,016,500
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ส่ วนที่ 5
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกาหนดแผนเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ าย ได้ มีแนว
ทางการบริ หารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนาไปประกอบการจัดทาแผนบริ หารความ
เสี่ยงในทุกส่วนงาน
ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากร้ อยละของการลดลงของเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ทังนี
้ ้ให้ สถานศึกษากาหนดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ยง พร้ อม
ทังสร้
้ างกลไกให้ มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ ทังนี
้ ก้ ารกาหนดประเด็น
ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการสถานศึกษา

การดาเนินงานภายในสถานศึกษา
ทางฝ่ ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ กาหนดปั ญหาและความเสี่ยงต่อ
ครู นักเรียนและพนักงาน เจ้ าหน้ าที่ทกุ คน โดยได้ กาหนดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นในส่วนงานของฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาโดยเฉพาะ และได้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน โครงการ/กิจกรรม และงานภายในฝ่ าย สายวิชา
ต่างๆ เพื่อให้ มีการแก้ ไขปั ญหาความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีในทุกๆด้ าน ให้ มากที่สดุ
ทัง้ นีก้ ารดาเนินการในแต่ละปี นัน้ อาจจะไม่ได้ ดาเนินการทัง้ หมดแต่ได้ คดั เลื อกหรื อนามาใช้ ตาม
ความเหมาะสม เพียงบางโครงการ/กิจกรรมเท่านัน้ โดยผลัดเปลี่ยนการดาเนินการไปในแต่ละปี ตามปั จจัย
ความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ าย สายวิชาหรืองานต่างๆ ได้ วิเคราะห์มา และจัดทาโครงการ/กิจกรรม/งานนัน้ ๆ ขึ ้นมา
ในแต่ละปี
ในการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ยงภายในสถานศึกษานัน้ ทางฝ่ ายกิจการนักศึกษาได้ ใช้ การ
ปลูกฝั งทางเจตคติสอดแทรกเนื ้อหา ความรู้ ความคิดเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง มีการสัง่ สอนนักเรี ยน
นักศึกษาในรูปแบบของการทาโครงการ/กิจกรรม/งาน โดยบรรจุลงในโครงการ/กิจกรรม รวม 23 โครงการ/
กิจกรรม ใช้ งบประมาณทังสิ
้ ้น 466,500 บาท ตามรายละเอียด ดังนี ้

34

ตารางที่ 10 งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง ปี การศึกษา 2557
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ปวช. 750 คน.-ปวส. 200 คน ประมาณ 950 คนX80)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสิง่ แวดล้ อม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายใน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมกีฬาสี (รวมปวช. 750 คน.-ปวส. 250 คน โดยประมาณ 1,000 คนX200)
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ/วานิชสัมพันธ์
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายในโรงเรียน (กิจการนักศึกษา)
โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้ านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
ชมรมนันทนาการ
ชมรมถ่ายภาพ
กิจกรรม Com Camp
กิจกรรม English Camp
กิจกรรม Maketting Camp
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมส่งเสริมและสร้ างสรรค์ความคิด (ชมรมนักเรียน)
โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมละอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมในวิทยาลัยฯ
รวม

งบประมาณ

6,000
5,000
6,000
76,000
5,000
3,500
8,000
50,000
5,000
5,000
200,000
3,000
5,000
4,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
3,000
7,500
50,000
466,500

การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง เน้ นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ที่กาหนดไว้ ในคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้ านการอาชีวศึกษา ของสมศ. ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 2 ว่ าด้ วยการบริหารการศึกษา ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 11 ผลการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย สถานศึกษาระบุความเสี่ยงเพื่อให้ สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสูค่ วามสาเร็จของการดาเนินการตามแผนขององค์กรได้ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
นิยาม ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรื อเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะทาให้ สถานศึกษาไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ ้นจะมีผลกระทบเชิงลบต่อวัตถุประสงค์
หรื อเป้าหมายของสถานศึกษาโดยกาหนดความเสี่ยงที่สาคัญบังคับไว้ 5 ด้ าน ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
ความเสี่ยงด้ านการทะเลาะวิวาท
ความเสี่ยงด้ านสิ่งเสพติด
ความเสี่ยงด้ านสังคม เช่น การตังครรภ์
้
ก่อนวัยอันควร
ความเสี่ยงด้ านการพนันและการมัว่ สุม

ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
การสร้ างความร่วมมือในการค้ นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดประเด็นความเสี่ยงเรี ยงด้ าน
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกันและ
แก้ ปัญหา ดังนี ้
1. ความปลอดภัยในด้ านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้ อม
2. ความปลอดภัยในด้ านการใช้ รถและถนน
3. ความปลอดภัยในด้ านทรัพย์สิน และร่างกาย
4. ความปลอดภัยในด้ านสุขภาพมีมาตรการให้ ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและ
ควบคุมความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ วางแผนและกาหนดให้ มกี ารปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. จัด ท าโครงการต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การป้ องกัน และควบคุม ความ เสี่ย งด้ า นความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาโดยมีโครงการและคาสัง่ วิทยาลัยดาเนินการในเรื่องต่างๆดังนี ้
1.1 โครงการวานิทศั น์/กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
1.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติด
1.3 กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
1.4 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว และกิจกรรมโฮมรูม
1.5 คาสัง่ เวรยามรักษาการณ์
1.6 กิจกรรมอบรมและรณรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติด
1.7 โครงการอบรมด้ านสุขอนามัย
1.8 โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
1.9 โครงการตรวจซ่อมและ บารุงรักษาอาคาร สถานที่ห้องเรียน และ ระบบไฟฟ้า
1.10 การอยู่เวรประจาวันของครูภายในโรงเรียน
2. วางแผนและกาหนดมาตรการให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงาน ได้ ป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ดังนี ้
2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการด้ านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ จัดดาเนินงานและ
ปฏิบตั ิงานตามจุดประสงค์ของโครงการ
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2.2 ชี แ้ จงวิธีการใช้ เ ครื่ องมือ/อุป กรณ์ต่างๆให้ เข้ าใจและปฏิบัติตามคาแนะนาอย่ าง
เคร่งครัด
2.3 ให้ ผ้ พู บเห็น เหตุก ารณ์ ไม่พึงประสงค์ด้านความปลอดภัย ให้ แจ้ งแก่ ผ้ รู ับผิดชอบ
ดาเนินการมีการแก้ ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิ ดขึ ้น

ด้ านการทะเลาะวิวาท
การสร้ างการมีความร่วมมือในการค้ นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ าน
การทะเลาะวิวาท โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกัน และแก้ ปัญหา ดังนี ้
1. การทะเลาะวิวาทเรื่องชู้สาว
2. การทะเลาะวิวาทเรื่องการมองหน้ าไม่พอใจกัน
3. การทะเลาะวิวาทเรื่องยาเสพติด
4. การพกพาอาวุธมาในและนอกสถานศึกษา
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ชบริ ห ารธุรกิจ ได้ กาหนดมาตรการให้ ครู และบุคลากรทุก หน่วยงาน
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้ านการทะเลาะวิวาทด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่อง โดยได้ ว างแผน
และกาหนดให้ มีการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. จัดทาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้ านการทะเลาะ
วิวาทโดยมีโครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ ดังนี ้
1.1 ระเบียบว่าด้ วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษ ให้ สอดคล้ องกับระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยฯ
1.2 การพิจารณาโทษการ กระทาผิดตามระเบียบของ วิทยาลัยฯ
1.3 การประชุมผู้ปกครอง
1.4 กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
1.5 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว และกิจกรรมโฮมรูม
1.6 การอยู่เวรประจาวันของครูภายในโรงเรียน
1.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.8 กิจกรรมกีฬาสี
1.9 กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
1.10 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
1.11 ชมรมนันทนาการ
1.12 ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
1.13 กิจกรรม Com Camp
1.14 กิจกรรม English Camp
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1.15 กิจกรรม Maketting Camp
1.16 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว และกิจกรรมโฮมรูม
2. วางแผนและกาหนดมาตรการให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ ป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องดังนี ้
2.1 กาหนดให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ของสถานศึกษา
หากไม่ปฏิบตั ิตามจะมีมาตรการดาเนินการตามระเบียบ
2.2 กาหนดให้ นัก เรี ย น นักศึก ษาได้ ป ฏิบัติตนตามระเบี ย บที่ ก าหนดในคู่มือหากไม่
ปฏิบตั ิตามจะดาเนินการตามระเบียบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือในการกากับดูแลไม่ให้ เกิดการ
ทะเลาะวิวาท หรือช่วยระงับเหตุไม่ให้ เกิดความรุนแรง เช่น หน่วยงานอปพร. ตารวจ ตารวจชุมชน เครื อข่าย
ผู้ปกครอง เป็ นต้ น

ด้ านสิ่งเสพติด
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีการสร้ างการมีความร่วมมือในการค้ นหา/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและกาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ านสิ่งเสพติด โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรี ยงตามลาดับความสาคัญที่
จะต้ องป้องกัน และแก้ ปัญหา ดังนี ้
1. สิ่งเสพติดภายในสถานศึกษา
2. สิ่งเสพติดภายนอกสถานศึกษา
ทางวิท ยาลัย ฯ มีมาตรการให้ ครู และบุคลากรทุก หน่วยงานป้ องกัน และควบคุมความเสี่ย งด้ าน
สิ่งเสพติดด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องโดยได้ วางแผนและกาหนดให้ มีการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. จัดทาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดโดยมี
โครงการต่างๆ ดังนี ้
1.1 ระเบียบว่าด้ วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษ ให้ สอดคล้ องกับระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัยฯ
1.2 การพิจารณาโทษการ กระทาผิดตามระเบียบของ วิทยาลัยฯ
1.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพและสารเสพติด
1.4 การอยู่เวรประจาวันของครูภายในโรงเรียน
1.5 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว และกิจกรรมโฮมรูม
1.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. วางแผนและกาหนดมาตรการให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงาน ได้ ป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบแลต่อเนื่องดังนี ้
2.1 กาหนดให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั ของสถานศึกษา
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หากไม่ปฏิบตั ิตามจะมีมาตรการดาเนินการตามระเบียบ
2.2 กาหนดให้ นกั เรียน นักศึกษาได้ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบที่กาหนดในคูม่ ือหากไม่
ปฏิบตั ิตามจะดาเนินการตามระเบียบ
2.3 ให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในกลุม่ เสีย่ งได้ สารวจตนเอง
3. ประสานงานกับ หน่ วยงานภายนอกเพื่ อ ช่ว ยเหลือ สอดส่องดูแล เช่น สถานี ตารวจ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริมความประพฤตินกั เรียนนักศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง เป็ นต้ น

ด้ านสังคม
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีการสร้ างการมีความร่วมมือในการค้ นหา/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและกาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ านสังคม โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ อง
ป้องกัน และแก้ ปัญหา ดังนี ้
1. การตังครรภ์
้
ก่อนวัยอันควร
2. ความเสี่ยงด้ านการพนันและการมัว่ สุม
ทางวิทยาลัย ฯ มีมาตรการให้ ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้ านสังคม
ด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่องโดยได้ วางแผนและกาหนดให้ มกี ารปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้ านสังคมต่างๆ เช่น
1.1 การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน/นักศึกษา
1.2 การปฐมนิเทศนักเรียน/ นักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรมวันไหว้ ครู
1.4 โครงการวันพ่อแห่งชาติ
1.5 โครงการวันแม่แห่งชาติ
1.6 วิชาเพศศึกษา
1.7 โครงการแห่เทียนพรรษา
1.8 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว และกิจกรรมโฮมรูม
1.9 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.10 การอยู่เวรประจาวันของครูภายในโรงเรียน
2. วางแผนและกาหนดมาตรการให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ ป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องดังนี ้
2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการความเสี่ยงด้ านสังคมให้ จัดดาเนินงานและปฏิบัติงานตาม
จุดประสงค์ของโครงการ
2.2 ให้ ทกุ คนได้ ร้ จู กั วิธีป้องกันตนเองและป้องกันตนเองอยูต่ ลอดเวลา
2.3 กรณีที่มีความผิดจะดาเนินการตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้ องและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
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ด้ านการพนันและการมั่วสุม
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีการสร้ างการมีความร่วมมือในการค้ นหา/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและกาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ านการพนันและการมัว่ สุม โดยมีประเด็นความเสี่ยง
เรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกัน และแก้ ปัญหา ดังนี ้
1. การเล่นพนันและมัว่ สุมภายใน สถานศึกษา
2. การเล่นพนันและมัว่ สุมภายใน สถานศึกษา
ทางวิทยาลัยฯ มีมาตรการให้ ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้ านการ
พนันและการมัว่ สุมด้ วยตนเองอย่ างเป็ นระบบ และต่อเนื่องโดยได้ วางแผนและกาหนดให้ มีการปฏิบัติงาน
ดังนี ้
1. จัดทาโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้ านการพนันและ
การมัว่ สุมโดยมีโครงการต่างๆ เช่น
1.1 มีระเบียบว่าด้ วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษให้ สอดคล้ องกับระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย
1.2 โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน/นักศึกษา
1.3 มีการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่
1.4 เข้ าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา
1.5 วิชาเพศศึกษา
1.6 โครงการโฮมรูม
2. วางแผนและกาหนดมาตรการให้ ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ ป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องดังนี ้
2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการความเสี่ยงด้ านการพนันและการมัว่ สุมให้ จดั ดาเนินงานและ
ปฏิบตั ิงานตามจุดประสงค์ของโครงการ
2.2 กรณีที่มีความผิดจะดาเนินการตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
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แนวทางการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการของทุกโครงการ/กิจกรรม/งาน เป็ นการวัดแบบขันตอนความส
้
าเร็จ (Milestone) วัดความ
ครบถ้ วนถูกต้ องตามขันตอน
้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระดับขัน้ ตอน
ขั ้นตอนที่ 1

ขั ้นตอนที่ 2

แนวทางการดาเนินการ
แต่งตั ้งคณะทางาน เพื่อดาเนินการ
เ รื่ อ ง กา รบ ริ ห า รค วาม เ สี่ ยง โ ด ย
คณะทางานจะต้ อ งมี หน้ า ที่ดาเนิน งาน
เ รื่ อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห้
ครอบคลุมปั ญหาภายในสถานศึกษาให้
รอบด้ าน
มี การจัดประชุม คณะท างาน เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาจัดทาข้ อมูล ระบบการ
บริ หารความเสี่ ย งตามที่ ไ ด้ ร่ วมกั น
พิ จ า ร ณ า ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา
แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ ใ น
การคั ด เ ลื อ กแ ผน งาน / โ ค รงการ /
กิ จ กรรม/งาน โดยเป็ นแผนงาน/
โ ค ร ง กา ร / กิ จก ร ร ม / ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณและ/หรื อมีผลกระทบสูงต่อ
การบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายของ
วิทยาลัยฯ
วิ เ คราะห์ ความเสี่ยงของแผนงาน/
โครงการ/กิจ กรรม/งาน ที่เ กี่ยวข้ อง มา
เป็ นปั จจัยในการวิเคราะห์ด้วย
มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้ อง
กับผลการวิเคราะห์ และปั ญหาที่เกิดขึ ้น
รวมทั ้งมีการประเมินผลได้ ชัดเจน

แนวทางการติดตามประเมินผล
- แสดงคาสัง่ แต่งตั ้งคณะทางานฯ ของผู้รับผิดชอบ
ในระดับต่างๆ โดยอาจมีคาสัง่ แต่งตั ้งคณะทางาน
รวมกั น หรื อ แยกหน่ ว ยงานย่ อ ยก็ ไ ด้ แต่ ต้ องมี
อานาจหน้ าที่ครอบคลุม ครบถ้ วน

- แสดงให้ เห็นหลักฐานการจัดประชุม/สื่อสาร/ทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ ง

- พิ จ ารณาที่ ชั ด เจน และแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ หรื อผลกระทบของ แผนงาน /
โครงการ/กิ จ กรรมหลัก ที่ มี ต่ อ ความสาเร็ จ ตาม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นั น้ ๆ อย่ า งน้ อยประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ละ 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

- มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/งาน
- มีผลการวิเคราะห์ การประเมินความเป็ นไปได้
และ ความรุนแรงของความเสีย่ ง
- มี ก ารก าหนดแนวทาง/วิ ธี ก ารและกรอบ
ระ ยะ เ วลาใน การติ ดตามป ระ เ มิ น ผลกา ร
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- แผนบริ หารความเสี่ยงได้ รับ ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร
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ระดับขัน้ ตอน
ขั ้นตอนที่ 3

ขั ้นตอนที่ 4

แนวทางการดาเนินการ
แนวทางการติดตามประเมินผล
ดาเนิ น การตามแผนบริ ห ารความ - มีห ลักฐานแสดงการดาเนิน การตามกิจ กรรม/
เสีย่ งที่กาหนดไว้
โครงการที่กาหนดไว้ ในแผนบริหารความเสี่ยง
แสดงให้ เห็นถึงวิธีการหรื อช่องทางที่
ใช้ ในการสือ่ สาร ทาความเข้ าใจ เพื่อให้
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องสามารถน าแผนบริ ห าร
ความเสีย่ งไปปฏิบตั ิได้
มีการรายงานความก้ าวหน้ าในการ
ดาเนิน การตามแผนบริ หารความเสี่ยง
ต่อผู้บริ หาร โดยสรุ ปผลการดาเนินงาน
ปั ญหา อุ ป สรรคที่ พ บ พร้ อมให้
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข

- มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางที่แสดงให้ เห็นถึง
การสื่อสาร ทาความเข้ าใจให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ทราบถึงแผนบริหารความเสีย่ งของหน่วยงาน
- มี การรายงานสรุ ป ผลความคื บ หน้ าของการ
ด าเนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ ย งตาม
แนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาที่ กาหนดไว้
ให้ ผ้ บู ริหารทราบ
- เนื ้อหาของการรายงานสรุ ปผลแสดงให้ เห็ นถึง
ความคืบหน้ าของกิจกรรม/โครงการที่กาหนดไว้ ใน
แผนบริหารความเสีย่ ง โดยแสดงความสัมพันธ์ กับ
ผลการดาเนินโครงการที่คัดเลือกมาดาเนินการ

จั ด ท ารายงาน สรุ ป ผลการ - มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้ วย
- กิจกรรม/โครงการตามแผนบริ หาร ความเสี่ยงที่
ดาเนินการแล้ วเสร็จครบถ้ วน
ขั ้นตอนที่ 5

การด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของฝ่ าย สายวิ ชา หรื อผู้รั บผิ ดชอบ ที่ มี
ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ

- แสดงให้ เห็นความเชื่อมโยง สอดคล้ องของการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการบริ หารความ
เสีย่ งของฝ่ าย สายวิชา หรือผู้รับผิดชอบ ที่ม่งุ ผลลัพธ์
ตามเป้ าหมายของประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ของ
วิทยาลัยฯ

จัดท าสรุ ป ผลการด าเนิ น การ ตาม - สรุ ป ผลความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การ ตาม
เป้าหมายของโครงการตาม แผนบริ หาร เป้าหมายของโครงการและแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
- ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ/รับทราบ
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ส่ วนที่ 6
บทบาทของผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา (Code of Practice)
บทบาทของคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ (School Council)
1. กาหนดนโยบายและแผนแม่บท และแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. ให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. ให้ คาปรึกษา เสนอแนวทางและมีสว่ นร่วมในการบริหารการเงิน และงบประมาณของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ การแสวงหาและให้ การสนับสนุนด้ านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้ องถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้ างการพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้ านทังใน
้ และนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
4. รับทราบความก้ าวหน้ าการดาเนินงานตามแผนของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ภาค
เรียนละ 1 ครัง้
5. ประสานงานกับองค์การในท้ องถิ่น ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน รวมทัง้ ร่วมเสริ มสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ กับชุมชน เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ และให้ มีการใช้
บริการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชนและร่วมพัฒนา
ชุมชนและท้ องถิ่น
6. แต่งตังที
้ ่ปรึ กษา และ หรื อ คณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

บทบาทของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ (Principal)
1. บริหารตามนโยบายที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนา/ธรรมนูญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
และนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา
2. นิเทศ ควบคุม กากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ครบตามขันตอนของกระบวนการเรี
้
ยน
การสอน
3. ร่วมวางแผน และใช้ แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปั ญหา และนโยบายด้ าน
คุณภาพของหน่วยงานต้ นสังกัด
4. ควบคุม ดูแลการใช้ อาคารสถานที่และบริ เวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ให้ ค้ มุ ค่า
โดยดูแลรักษาให้ สะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการจัดบรรยากาศให้ ร่ม
รื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย
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5. จัดให้ มีเอกสารประกอบหลัก สูตร สื่อและอุปกรณ์การเรี ย นการสอนอย่างเพียงพอตามความ
เหมาะสม
6. จัดประชุมประจาเดือน ประชุมทางวิช าการ และการประชุมของฝ่ าย/งาน/กิ จกรรมต่างๆ ให้
ชี ้แจง หาแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ติดตามการปฏิบัติงานของครู และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
การปฏิ บั ติ ง าน ตลอดการจัด อบรม สัม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ทัก ษะและ
ประสบการณ์ให้ แก่บคุ ลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
7. ควบคุม กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
8. ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของครู ยกย่ องเชิดชูเ กีย รติครูที่ ปฏิบัติงานดีเ ด่น และเผยแพร่
ผลงานให้ เป็ นที่ประจักษ์ โดยทัว่ ไป ตลอดทัง้ ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ครูสร้ างผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนตาแหน่งงานและเงินเดือนที่สงู ขึ ้น
9. ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่เท่าที่จาเป็ น เพื่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. สรุปผลการปฏิบตั ิงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ในแต่ละปี การศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการวิท ยาลัย เทคโนโลยีวานิ ชบริ ห ารธุรกิจ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
11. ปฏิบัติ งานอื่นๆ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากหัวหน้ า เขตการศึก ษาอาเภอ คณะกรรมการวิท ยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ และงานที่สนองนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา

บทบาทของครูผ้ สู อน (Teacher)
1. เตรียมการสอน โดยศึกษาหลักสูตร คูม่ ือครู เอกสารประกอบหลักสูตร จัดทากาหนดการสอน
แผนการสอน เตรียมสื่อการสอน การสอบวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรี ยน การวัดผลและ
ประเมินผล ฯลฯ
2. สอนตามแผนการสอน โดยสอนให้ เต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ
3. สอนซ่อมเสริ ม ตามตารางสอนซ่อมเสริม
4. กวดขันและติดตามการมาเรียนของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. จัดบรรยากาศในห้ องเรียนให้ เอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ผลิตและใช้ สื่อการสอน แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรียนการสอน
7. วัด และประเมินผลความก้ าวหน้ าของนักเรียนตามสภาพที่แท้ จริง อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
8. จัดทาเอกสารประจาชันให้
้ ถกู ต้ องเป็ นปั จจุบนั และส่งฝ่ ายวิชาการตรวจสอบตามกาหนด
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9. จัด ท าข้ อ มูล นัก เรี ย นที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ เป็ นปั จ จุ บัน เช่ น ประวัติ ส่ว นตัว สถิ ติ ก ารมาเรี ย น
พฤติกรรมด้ านต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ
10. มีแผนปรับปรุง แก้ ไขปั ญหาด้ านการเรียนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาของนักเรียน
11. ปฏิ บัติ ง านตามแผนงาน โครงการ /กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย/รั บ ผิด ชอบ ให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
12. นิเทศ และให้ คาปรึกษา แนะนาซึ่งกันและกัน
13. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อตกลงของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย/รับผิดชอบ ตามสายงานจนถึงผู้บริ หารวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเป็ นระยะตามที่กาหนดไว้ ในปฏิทินปฏิบตั ิงานประจาปี
15. ปฏิบัติ งานอื่น ๆ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากผู้บริ ห ารวิทยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ หรื อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

บทบาทของนักการภารโรง (Janitor)
1. ปิ ด เปิ ด ห้ องเรี ยน อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้ องปฏิบัติการต่าง ๆ และประตู วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. ปั ด กวาด เช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. นาขยะในถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณทัว่ ไป ไปทิ ้งและกาจัด
4. ดูแลน ้าดื่ม น ้าใช้ ตามอาคารต่าง ๆ ตลอดจนน ้าใช้ ในห้ องน ้า ห้ องส้ วมของครูและนักเรียนอย่าง
ทัว่ ถึงและเพียงพอ
5. ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ที่ได้ รับมอบหมายให้ สดชื่น สวยงาม มี
ชีวิตชีวาอยูเ่ สมอ
6. ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
7. อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ภาคกลางคืนตามที่
ได้ รับมอบหมาย
8. บริการครูและนักเรียนตามความเหมาะสม
9. ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจให้ สามารถใช้ งานได้ ตามสมควรแก่สภาพ/ตามความเหมาะสม
10. ปฏิบัติงานตามที่ผ้ บู ริ ห ารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิ ชบริ หารธุรกิ จ และครูผ้ สู อนมอบหมายตาม
ความเหมาะสมกับหน้ าที่
11. ปฏิบัติ งานอื่น ตามที่ วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ กลุ่ม วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช
บริหารธุรกิจ สานักงานการประถมศึกษาอาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมอบหมาย
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4. บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชน (Community)
1. ศึกษาระเบียบและข้ อบังคับของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดาเนินงานด้ านการพัฒนา
การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. ร่วมพิจารณาถึงศักยภาพของวิทยาลัย เทคโนโลยี วานิ ชบริ หารธุรกิ จ และให้ ความร่ วมมือกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ในการควบคุมดูแล และแก้ ไขปั ญหาด้ านการเรี ยนของ
นัก เรี ย น ตลอดจนช่วยเหลือสนับ สนุน ด้ านงบประมาณ วัสดุอุป กรณ์ และแรงงานในการ
พัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
4. รับ ผิด ชอบค่าอุป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน และเครื่ องแต่งกายตามระเบี ย บของทางวิท ยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
5. ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริ หารธุรกิจ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้ เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึก ษา ที่
กาหนดไว้ ในธรรมนูญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
6. อบรม สัง่ สอนเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล ให้ ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจรวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย
7. เข้ าร่วมประชุมเพื่อฟั งค าชีแ้ จงจากทางวิทยาลัย เทคโนโลยีวานิช บริ ห ารธุรกิ จ ให้ คาปรึ กษา
แนะนาและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
8. ร่วมชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
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ส่ วนที่ 7
ข้ อกาหนดบุคลากรและนักศึกษา
ข้ อกาหนดบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้
การบริ หารงานของวิท ยาลัยเทคโนโลยี วานิ ชบริ หารธุรกิ จ ประสบความสาเร็จ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
เป้าหมายและปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ กาหนดข้ อปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ไว้ ในคูม่ ือ สรุปได้ ดงั นี ้

บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ผู้รับใบอนุญาต
1. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายตลอดจนคาสัง่ นโยบายของราชการ
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับ
สภาพวัยของผู้เรียนตามศักยภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. ส่งเสริ มและสนับ สนุน บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถและให้ ความเป็ นธรรมแก่
บุคลากรทุกระดับ
4. สนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพสามารถเอื ้อประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ตรวจสอบ ติดตาม ในการปฏิบตั ิงานและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. สร้ างขวัญและกาลังใจแก่บคุ ลากร
ผู้จัดการ
1. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายตลอดจนคาสัง่ นโยบายของราชการ
2. ให้ คาแนะนา ข้ อคิดเห็นแก่ผ้ รู ับใบอนุญาตในการจัดและพัฒนา วัสดุอปุ กรณ์ และสื่อ
การเรียนการสอนให้ สอดคล้ องกับการใช้ งานและเพียงพอรองรับกับจานวนผู้เรียน
3. ส่งเสริ มและสนับ สนุน ให้ บุค ลากรได้ รับ การอบรมหรื อ สัมมนาเพิ่ มเติมความรู้ ทาง
วิชาการในโอกาสอันเหมาะสม
4. สนับสนุนและเผยแพร่ขา่ วสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
บุคลากรและผู้เรียน
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ผู้อานวยการ
1. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ตลอดจนคาสัง่ นโยบายของราชการ
2. กากับดูแลการจัดการเรียน การสอน ให้ เป็ นไปตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา และ
กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
3. กาหนดวิธีการ และกระบวนการปฏิบตั ิงาน การสัง่ งาน การประสานงาน การ ติดตาม
ควบคุม ประเมิน ผล การปฏิบัติง านของทุก หน่วยงานในวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช
บริหารธุรกิจ
4. ด าเนิ น การตามกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค ลากรใน วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช
บริหารธุรกิจ ทังครู
้ และบุคลากร สนับสนุน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้ นคว้ า เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้ านวิชาชีพและการ
บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
6. ส่งเสริ มและสนับสนุน การจัดกิจ กรรม เพื่ อเสริ มสร้ างและพัฒนาคุณ ธรรมจริ ย ธรรม
ค่านิ ยม ตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี อัน ดีงาม การบ ารุ งรัก ษาศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้ อม
7. กากับดูแลการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ปฏิทินการศึกษา และแผนการเรียน การสอน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการให้ แก่ครูและบุคลากรสนับสนุน
9. ก ากับ ดูแลการบริ ห ารงบประมาณและการใช้ ท รั พยากรให้ มีป ระสิท ธิ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
10. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและจัดทารายงานประจาปี
ครูอาจารย์
1. จัด ท าโครงการสอน แผนการสอน และบัน ทึ ก การสอนในวิช าที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ให้ สอนอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ตามหลักสูตรและหลักวิชา
2. จัดเตรียมอุปกรณ์การสอนผลิตสื่อการสอน และสามารถใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทาข้ อสอบ โดยจัดส่งข้ อสอบให้ เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด จัดทาคะแนนให้ ถูกต้ อง
ตามเกณฑ์การให้ คะแนน
4. ควบคุม ดูแลชันเรี
้ ยนให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย และช่วยป้องกันแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นกับผู้เรียน
5. รักษาเวลาเข้ า–ออก จากห้ องสอน
6. พัฒนาตนเองให้ มีความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาการสอน ให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจได้ ง่าย
7. วางตัวให้ เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่ครูอาจารย์ ปรับปรุงบุคลิกภาพให้ เป็ นแบบฉบับที่
ดีของผู้เรียน
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8. ปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
9. เป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ เู รียน
10. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีการแก้ ไขในการจัดการเรียนการสอน
นักการภารโรง
1. ดูแลรักษา อาคาร โต๊ ะ เก้ าอี ้และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเรี ยนให้ อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้
2. ดูแลรัก ษาความสะอาดของอาคารเรี ย น และความสะอาดภายในบริ เ วณวิท ยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. ซ่อมแซมบูรณะวัสดุครุภัณฑ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ที่ ชารุด ทรุ ด
โทรม ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
4. ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
5. ดูแลและปรับปรุงต้ นไม้ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้ ร่มรื่นอยู่เสมอ

บุคลากรภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
กรรมการอานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
1. เป็ นที่ปรึกษาในการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. เสนอความคิด ให้ ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ
แก่ผ้ รู ับอนุญาต
ผู้ปกครอง
1. รับผิดชอบค่าเล่าเรียน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการสนับสนุนการศึ กษาของผู้เรี ยนตาม
ระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. มาร่ วมประชุมกับทางวิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ เพื่ อทาความเข้ าใจใน
ระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
3. ให้ ค วามร่ วมมื อในการช่วยกัน ดูแลความประพฤติข องผู้เ รี ย นร่ วมกับ ทางวิท ยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
4. สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ จัดขึ ้นเพื่อช่วย
เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ให้ การอบรมผู้เรี ย น ในการปฏิบัติตนตามระเบี ยบวินัยของวิทยาลัยเทคโนโลยี วานิ ช
บริหารธุรกิจ
6. เสนอแนะข้ อคิดเห็นในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
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ผลตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากร
1. ครู อาจารย์ ประจาได้ รับผลตอบแทนเป็ นเงินประจาทุกเดือน ส่วนครูอาจารย์พิเศษ ให้
รับผลตอบแทนเป็ นเงินสอนตามระยะเวลาที่ทาการสอนและจัดให้ ได้ รับผลตอบแทน
จากการสอนเสริ มเพิ่ มเติมครูอาจารย์ที่ ได้ รับ การบรรจุและได้ รับ อนุญ าตให้ เป็ นครู
อาจารย์จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแล้ วมีสิทธิเบิก สวัสดิการจาก
กองทุน ของสานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชนได้ ตามระเบี ย บของกองทุน
ดังกล่าว ดังนี ้
1.1 ค่าเล่าเรียนบุตร
1.2 ค่าเลี ้ยงบุตร
1.3 เงินสะสมของครูอาจารย์โดยครูอาจารย์จะถูกหักเงินในอัตราร้ อยละ 3 เป็ นราย
เดือน ทุกเดือน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ จะออกเงินสะสมให้ อีก
ร้ อยละ 3 ของเงินสะสมของครูอาจารย์แต่ละคน เป็ นรายเดือนและรัฐบาลจะออก
สมทบ ให้ อี ก ร้ อยละ 6 เท่ า กั บ ที่ ค รู อ าจารย์ แ ละวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช
บริหารธุรกิจจ่ายในแต่ละเดือน เมื่อครูอาจารย์ออกจากงานภายหลังจากที่ทางาน
ครบ 5 ปี แล้ วก็ จะได้ รับ เงิ นสะสมในส่วนของครูอาจารย์ , ในส่วนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและเงินสมทบจากรัฐบาลทัง้ นีส้ วัสดิการดังกล่าวอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของรัฐบาล
2. สวัสดิการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ครู อาจารย์ประจา
3. มีการประกันอุบตั ิเหตุแก่ครู อาจารย์ประจาและบุคลากรสนับสนุน
4. จัดทัศนศึกษาให้ แก่บคุ ลากรทุกระดับปี ละครัง้

หลักปฏิบัตแิ ละการแต่ งกายของนักศึกษา
หลักปฏิบัติของผู้เรียน
1. การแต่งกายให้ เป็ นไปตามระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. เชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามคาแนะนา ตักเตือนของครูอาจารย์
3. มีความประพฤติเรียบร้ อย สุภาพ อ่อนน้ อม
4. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ วินยั ต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจโดยเคร่งครัด
5. ไม่เสพหรือมีไว้ ในครอบครองในบรรดาสิ่งเสพติด ของมึนเมาต่าง ๆ
6. ไม่เกี่ยวข้ องกับอบายมุข และสิ่งชัว่ ร้ ายทังปวง
้
7. ช่วยกันดูแลและรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและของบุคคลอื่น
8. ให้ ความสนใจในการเรียน ไม่เกียจคร้ าน ไม่คยุ หรือเล่นในเวลาเรียน
9. ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นที่เสื่อมเสียต่อตนเองหรือต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
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ส่ วนที่ 8
การกากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล
(School Accountability)
การประเมินผลและรายงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ได้ กาหนดระบบและวิธีการกากับตรวจสอบประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์ของธรรมนูญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจดังนี ้
ระยะเวลาการประเมินและรายงาน
1. ประเมินผลและรายงานผลโครงการตามระยะเวลาดาเนินการและระหว่างดาเนินการและเมื่อ
สิ ้นสุดโครงการ/กิจกรรม ตามจุดเน้ นที่กาหนดไว้ ในแผนปฏิบตั ิงานวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
2. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ตามแผน
ยุท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นธรรมนูญ วิท ยาลัย เทคโนโลยี วานิ ช บริ ห ารธุรกิ จ เมื่อสิ น้ ปี การศึก ษา 2553,
2554,2555 โดยจัดทาเป็ นรายงานประเมินตนเองและรายงานประจาปี
3. จัด ทาสรุ ปรายงานผลการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาตามธรรมนูญ วิท ยาลัย เทคโนโลยีวานิ ช
บริหารธุรกิจทุก ๆ 3 ปี
ลักษณะการดาเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ประเมินแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการในธรรมนูญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจโดยพิจารณาผลการประเมินจากความคิดเห็นของหลายฝ่ าย ด้ วยการ
สอบถามในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม,การสัม ภาษณ์ ,การสังเกต,การใช้ แบบประเมิน ผล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังประเมินจากวิธีการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และสภาพความสาเร็จที่ได้ จากการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์อีกด้ วย
1. การกากับ ติดตาม (Mornitoring)
1.1 จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตามงาน
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผล
2.2 สร้ างเครื่องมือประเมินผล
2.3 ดาเนินการประเมินผลทังก่
้ อนดาเนินโครงการเพื่อดูความเป็ นไปได้ ระหว่างดาเนินโครง
การเพื่ อ ดูค วามก้ าวหน้ า และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการด าเนิ น งานและประเมิ น เมื่ อ สิ น้ สุด โครงการเพื่ อ ดู
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน
3. การตรวจสอบ
3.1 ตรวจสอบโดยการประเมิน ตนเอง เป็ นการตรวจสอบที่ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช
บริ หารธุรกิ จ ด าเนิ นการประเมินผลด้ วยตนเอง โดยใช้ เกณฑ์ก ารวิเ คราะห์ ตวั ชีค้ ุณภาพของแต่ละเกณฑ์
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คุณภาพที่ทางสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็ นผู้กาหนดขึ ้นและใช้ เป็ นแนวทาง
ในการวิเคราะห์สภาพและการดาเนินงานของ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายและงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรว่ามีผลการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ของงานและสอดคล้ องตามปั จจัยหลักที่ก่อให้ เกิด
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนหรือไม่ นาข้ อปรับปรุงหรือข้ อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงแก้ ไข ในครัง้ ต่อไป
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีการดาเนินงานที่มีหลักปฏิบตั ิ มีขนตอนของการศึ
ั้
กษา วางแผน
มี ก ระบวนการในการพิ จ ารณาอนุมัติ ดาเนิ น การก ากับ ติดตามผล ประเมิ น และสรุ ป ผลงานเป็ นระยะ
นอกจากนีไ้ ด้ จัดทารายงานการประเมินตนเองส่งให้ แก่หน่วยงานต้ นสังกัดได้ รับทราบและจัดทา รายงาน
ประจาปี เพื่อเผยแพร่แก่ชมุ ชนและสังคมต่อไป
3.2 ตรวจสอบจากภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เป็ นการตรวจสอบที่
กระทาโดยบุคคลภายนอกของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ มีการพิจารณาให้ ความเห็นโครงการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริ หารธุรกิจ ที่มีตวั แทน
ผู้ปกครองนักเรียนและตัวแทนจากกระทรวงเข้ าร่วมด้ วย มีการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. การรายงานผล (Reporting)
4.1 รายงานผลการดาเนินงาน เมื่อสิ ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กาหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
4.2 เมื่อสิ ้นปี การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจสรุปผลการประเมินโครงการไว้ แต่
ละปี การศึกษา เพื่อนาไป
เป็ นข้ อมูลในการแก้ ไข ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปี การศึกษาต่อไป
4.3 เมื่ อ สิ น้ สุด แผนพัฒ นา/ธรรมนูญ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุร กิ จ ฉบับ ที่ 5
(ปี การศึก ษา 2553-2555) วิท ยาลัย เทคโนโลยี ว านิ ช บริ ห ารธุรกิ จ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสรุ ป ผลการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อเผยแพร่ให้ ชมุ ชน หน่วยงานต้ นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบต่อไป
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ตารางที่ 12 แผนการตรวจสอบและรายงาน
รายการตรวจสอบ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ การศึกษา
- แผนพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการการเรี ย น
การสอน
- แ ผ น พั ฒ น า ก า ร
บริหารและจัดการ
- แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนพัฒนาทรัพยากร
เพื่อการเรียนการสอน
- แผนพั ฒ น ากิ จ การ
นักเรียน
- แ ผ น บ ริ ห า ร
งบประมาณ

วิธีการ
ระยะเวลา
ผู้ตรวจสอบ
การรายงาน
ตรวจสอบ
การตรวจสอบ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร - ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน / - เมื่อเริ่ม เตรียมการ - ผู้รับ ผิดชอบ
ด าเนิ น งานตามที่ โครงการ / กิจกรรม - ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร /
กาหนดในแผนงาน - หัวหน้ าฝ่ าย
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ - ผู้บริหาร
- ขั ้ น ส รุ ป ผ ล ก า ร - หัวหน้ าฝ่ าย
จ า ก ก า ร
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ - ผู้บริหาร
ด าเ นิ น งาน ตาม
รายงาน
โครงการ/กิจกรรม
กา ร รา ย งา น ผ ล
ตามแผน

การตรวจสอบคุ ณ ภาพ - ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
นักเรี ยน
ทางการเรียน
- ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง - ประเมิ น จากผลการ
การเรียน
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
- คุณลักษณะนักเรียน
ของนักเรียน

- อาจารย์ผ้ สู อน
- หัวหน้ าฝ่ าย
- อาจารย์นิเทศ
การสอน
- ผู้บริหาร

- ระหว่างเรียน
- สิ ้นภาคเรียน
- สิ ้นปี การศึกษา

- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
- หัวหน้ าฝ่ าย
- ผู้บริหาร

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ - ติดตามงาน
แ ล ะ ก า ร รั บ ร อ ง - รายงานผลตามแผน
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา
- การประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา
- การรั บ รองมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก

-

- เริ่มแผน
- ข ณ ะ ด า เ นิ น ง า น
ตามแผน
- สิ น้ สุ ด แผนประกั น
คุณภาพ
- เมื่อได้ รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา
จาก สมศ.

- หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- ชุมชน
- ผู้ปกครอง
- นักเรียน
- ค รู แ ล ะ
บุคลากร
- ผู้บริหาร

อาจารย์ผ้ สู อน
หัวหน้ าฝ่ าย
ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้บริหาร
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ภาคผนวก

ตารางการกาหนดปั จจัยความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงภายในสถานศึกษา 2557
1. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
ความเสี่ยง

ปั จจัยความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน

โครงการ/กิจกรรม

1. ความปลอดภั ย จากการใช้ 1. สนามกี ฬาหน้ าอาคาร 2 มี ส ภาพที่ ไ ม่ 1. จั ด ท าใบบั น ทึ ก แจ้ งซ่ อ ม น าไปไว้ ใน 1. โครงการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
อาคาร สถานที่ และวั ส ดุ
เหมาะสมต่อการใช้ งาน เล่นกีฬา เนื่องจากมี
ห้ องพั ก ครู ห้ องปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ ครู 2. โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
อุปกรณ์ภายในโรงเรียน
รอยร้ าวและพื ้นแตก
นักเรี ยนที่พบเห็นอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ที่
ละอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมใน
2. มีอปุ กรณ์ก่อสร้ าง และเศษเหล็ก เศษไม้ ตาม
เสียหายได้ เขียนใบแจ้ งซ่อมไว้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่
วิทยาลัยฯ
สถานที่ต่างๆ เนื่องจากการก่อสร้ าง
มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ นาไปแก้ ไขต่อไป
3. ความปลอดภัยด้ านอัคคีภัย
2. ชี ้แจงวิธีการใช้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่างๆให้
4. การใช้ วัสดุ อุป กรณ์ ที่ มี ความเสียหาย อาจ
เข้ าใจและปฏิ บั ติต ามค าแนะน าอย่ า ง
ก่อให้ เกิดอันตรายได้
เคร่งครัด
3. ตรวจซ่ อ มแ ละ บ ารุ งรั กษ าอ า คา ร
สถานที่ห้องเรียน และ ระบบไฟฟ้า
4. ดาเนินการปรับปรุงพื ้นสนามให้ ดีขึ ้น
5. จั ด เก็ บ เศษวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ เรี ย บร้ อย
โดยเฉพาะในห้ องเก็ บ ของเครื่ อ งมื อ
ก่อสร้ างต่างๆ
6. จัด อบรมป้ องกั น อั ค คี ภั ย ให้ แก่ ค รู แ ละ
นัก เรี ย น รวมทั ง้ จั ดถั ง ดั บ เพลิ ง ไว้ ตาม
อาคารเรี ยนทุกชัน้ ห้ อ งปฏิ บัติการต่ า งๆ
และห้ องพักครู

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
- ฝ่ ายบริการการศึกษา

ความเสี่ยง
2. ความปลอดภัยในด้ าน
ทรัพย์ สนิ และร่างกาย

ปั จจัยความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

1. การประสบเหตุนักเรี ยนต่างสถาบัน ทะเลาะ 1.
จัดครู ปฏิ บัติห น้ าที่ อ ยู่เ วรประจ าวัน 1. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
วิวาทกัน ซึง่ อาจถูกทาร้ ายด้ วยเหตุที่ไม่ตั ้งใจ
ออกไปยืน บริ เวณหน้ า ปากทางโรงเรี ยน 2. ครู ที่ ปรึ กษาพบนักเรี ยน/ - ฝ่ ายบริการการศึกษา
2. การชิงทรัพย์บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียน
และฝั่ ง ปากซอยกัน ตนาในช่ ว งเช้ า และ
นัก ศึ ก ษาพบหลัง เข้ าแถว
3. การกระทาที่ไม่เหมาะสมภายในโรงเรี ยน เช่น
เลิกเรียน รวมทั ้งให้ ครูปฏิบัติหน้ าที่อยู่เวร
และกิจกรรมโฮมรูม
การลักทรัพย์ การทะเลาะวิวาท เป็ นต้ น
ภายในโ รงเรี ยนใน ช่ ว งเช้ าและพั ก
กลางวัน
2. ออกตรวจร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจและครู
จากสถาบันอื่น เพื่อป้องกันเหตุร้าย
3. ประสานงานกับ เจ้ าหน้ าที่ ตารวจโดยใช้
ช่ อ งทางการสื่ อ สารด้ านต่ า งๆ เช่ น
โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร Line เป็ นต้ น เพื่อ
ป้ องกัน เหตุท ะเลาะวิ ว าทและชิ ง ทรั พ ย์
รวมถึงเหตุร้ายอื่นๆ ด้ วย
4. ติ ด ตั ง้ กล้ องวงจรปิ ดภายในบริ เ วณ
โรงเรียน ห้ องเรี ยนคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแล
ความปลอดภั ยทั ้งร่ างกายและทรัพย์ สิน
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรี ยน
5. ประชาสัมพันธ์ ใ ห้ นักเรี ยน และบุคลากร
ทุ ก คนทราบแนวทางในการป้ องกั น
ปั ญหาและหลีกเลี่ยงในจุดที่เสี่ยงต่อการ
ถูกทาร้ าย

2. ด้ านการทะเลาะวิวาท กาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ านการทะเลาะวิวาท โดยมีประเด็นความเสีย่ งเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกัน ดังนี ้
ความเสี่ยง

ปั จจัยความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน

โครงการ/กิจกรรม

1. การทะเลาะวิวาทเรื่ องความ 1. นักเรียน ปวช.1 และนักเรียนที่โอนย้ ายเข้ า 1. จัดครูปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่เวรประจาวัน ให้ ครู 1. การประชุมผู้ปกครอง
ไม่พงึ พอใจซึง่ กันและกัน

มาเรี ยนภายในโรงเรี ยน ยังไม่ร้ ู จักกัน เสี่ยง
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ เ วรภายในโรงเรี ย น
ต่อการเข้ าใจผิดกันได้ มาก
ในช่วงเช้ าและพักกลางวัน
2. นักเรี ยนรุ่ นพี่และรุ่ นน้ อง เกิดความไม่พอใจ 2. กาหนดให้ นักเรี ยน นักศึกษาได้ ปฏิ บัติ
ซึง่ กันและกัน
ตน ตามระเบี ยบที่กาหนดในคู่มื อ หาก
3. นักเรี ยนที่เป็ นเพื่ อนกัน เกิดความเข้ า ใจผิ ด
ไม่ปฏิบตั ิตามจะดาเนินการตามระเบียบ
กันในบางเรื่องที่ไม่เข้ าใจกัน
3. ติ ด ตั ง้ กล้ องวงจรปิ ดภายในบริ เ วณ
โรงเรียน ห้ องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน

4. ปลูกฝั งความเป็ นรุ่นพี่รุ่นน้ อง ให้ มีความ
เคารพซึง่ กันและกัน
5. จัดกิ จ กรรมเชื่ อมความสามัคคี ภ ายใน
สถาบั น เช่ น การแข่ ง ขั น กี ฬ า การจั ด
กิจกรรมเพื่อสังคมและนันทนาการ
6. ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมให้ แก่นกั เรียน
7. ให้ ครู ที่ ป รึ ก ษาพบนั กเรี ย นในช่ ว งเช้ า
ชัว่ โมงโฮมรูม เพื่อแนะนา ตักเตือน

2. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
3. ครู ที่ ป รึ ก ษาพบนั ก เรี ย น
หลัง เข้ า แถว และกิ จกรรม
โฮมรูม
4. จัด กิ จ กรรมกลุ่ม สัม พั น ธ์
สร้ างความสามั ค คี นอก
สถานที่
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
7. กิจกรรมกีฬาสี
8. ชมรมนันทนาการ
9. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
10. กิจกรรม Com Camp
11. กิจกรรม English Camp
12. กิจกรรม Maketting Camp
13. โครงการส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย น
ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
- ฝ่ ายวิชาการ

ความเสี่ยง
2. การทะเลาะวิวาทเรื่องชู้สาว

ปั จจัยความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

1. นักเรียนเกิดความหึงหวง เมื่อคู่ของตนเองไป 1. จัดครูปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่เวรประจาวัน ให้ ครู 1. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
คบกับอีกฝ่ ายหนึง่
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ เ วรภายในโรงเรี ย น 2. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/
- ฝ่ ายวิชาการ
2. นักเรียนเกิดความระแวงและเข้ าใจผิด
ในช่วงเช้ าและพักกลางวัน
นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว
2. กาหนดให้ นักเรี ยน นักศึกษาได้ ปฏิ บัติ
และกิจกรรมโฮมรูม
ตน ตามระเบี ยบที่กาหนดในคู่มื อ หาก 3. โครงการส่งเสริ ม คุณธรรม
ไม่ปฏิบตั ิตามจะดาเนินการตามระเบียบ
จริยธรรม
3. ติ ด ตั ง้ กล้ องวงจรปิ ดภายในบริ เ วณ 4. จัด กิ จ กรรมกลุ่มสัม พัน ธ์
สร้ างความสามั ค คี นอก
โรงเรียน ห้ องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแล
สถานที่
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร
4. ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมให้ แก่นกั เรียน 5. โครงการส่งเสริ มผู้เรี ยนด้ าน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
5. จัดการเรี ยนการสอนวิ ช าเพศสัม พัน ธ์

แ ล ะ มี ค รู ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ใ น เ รื่ อ ง นี ้
โดยเฉพาะ
3. นั ก เรี ย นทะเลาะวิ ว าท 1. นักเรี ยนชักนาหรื อนาพาเพื่อนจากภายนอก 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ 1. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
กับ นักเรี ยนต่ างสถาบัน หรื อ
เข้ ามาทาร้ า ยหรื อดักรอทาร้ าย นักเรี ยนใน
ขอความช่ ว ยเหลื อ ในการก ากั บ ดู แ ล 2. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/
บุคคลภายนอก
โรงเรียน
ไม่ ใ ห้ เกิ ด การทะเลาะวิ ว าท หรื อ ช่ ว ย
นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว
2. นั ก เรี ย นน าเพื่ อ นจากภายนอกเข้ ามาใน
ระงับเหตุไม่ให้ เกิดความรุนแรง
และกิจกรรมโฮมรูม
โรงเรี ยนและทะเลาะวิ ว าทกั บ นั กเรี ย นใน 2. จั ด ครู ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ เ วรประจ าวั น 3. โครงการส่งเสริ ม คุณธรรม
โรงเรียน
ออกไปยืน บริ เวณหน้ าปากทางโรงเรี ยน
จริยธรรม
3. นักเรียนทะเลาะวิวาทกับนักเรียนต่างสถาบัน
และฝั่ ง ปากซอยกัน ตนาในช่ว งเช้ า และ
ด้ วยเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน
เลิกเรียน

3. ด้ านสิ่งเสพติด กาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ านสิ่งเสพติด โดยมีประเด็นความเสีย่ งเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกันและแก้ ปัญหา ดังนี ้
ความเสี่ยง
1. สิง่ เสพติดภายในโรงเรียน

ปั จจัยความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน

1. นักเรียนมีประวัติเสพสิง่ เสพติดหรือจาหน่าย
สิง่ เสพติดมาก่อน
2. นักเรี ยนมีประวัติทางครอบครัวที่ผ้ ปู กครอง
เคยเสพสิง่ เสพติดหรือจาหน่ายสิง่ เสพติด
3. นักเรียนมีที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มีความเสี่ยง
จากการจาหน่ายหรือเสพสิง่ เสพติด
4. นักเรี ยนมีเพื่อนใกล้ ชิดที่มีประวัติเสพสาร
เสพติดหรือจาหน่ายสิง่ เสพติด
5. นักเรี ยนทีมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ และลักลอบ
สูบบุหรี่ภายในโรงเรียน
6. นักเรี ยนนาสิ่งเสพติดเข้ ามาในโรงเรี ยนด้ วย
การใช้ บุหรี่ หรื อสิ่งอื่นๆ เป็ นเครื่ องมือในการ
ซุกซ่อน เพื่อใช้ เสพหรือจาหน่าย
7. บุค คลภายนอกที่ เ ป็ นผู้เ สพหรื อ จ าหน่ า ย
นาเข้ ามาในสถานศึกษา

1. จัดครูปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่เวรประจาวัน ให้ ครู
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ เ วรภายในโรงเรี ย น
ในช่วงเช้ าและพักกลางวัน
2. จั ด กิ จ กรรมกี ฬ า ชมรมและโครงการ
ส่ง เสริ ม คุณ ธรรมจริ ยธรรมให้ นักเรี ย น
เพื่อให้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
3. ตรวจค้ น นักเรี ยนที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม เสี่ยงหรื อ
เพื่อนที่ใกล้ ชิดอยู่เสมอ มิให้ นาบุหรี่ หรื อ
สิง่ เสพติดเข้ ามาในโรงเรียน
4. การซักถามประวัตินักเรี ยนที่มีพฤติกรรม
จัดอยู่ในกลุม่ เสีย่ งและติดตามพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจสารเสพติดให้ แก่ นักเรี ยนโดยการ
ใช้ แผ่นทดสอบหรือจากโรงพยาบาล
6. ประสานงานกั บ ต ารวจ เจ้ าหน้ าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรี ยนนักศึกษา
และเครื อ ข่ า ยผู้ป กครอง เป็ นต้ น เพื่ อ
ช่วยกันดูแล สอดส่อง
7. จัดอบรมเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

1. การประชุมผู้ปกครอง
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
2. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
3. ครู ที่ ป รึ ก ษาพบนัก เรี ยน/
นักศึ กษาพบหลัง เข้ า แถว
และกิจกรรมโฮมรูม
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพและ
สารเสพติด
5. โครงการส่งเสริ ม คุณธรรม
จริยธรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
7. กิจกรรมกีฬาสี
8 . กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ภายนอก
9. ชมรมนันทนาการ
10. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
11. ชมรมถ่ายภาพ

ความเสี่ยง
2. สิง่ เสพติดภายนอกโรงเรียน

ปั จจัยความเสี่ยง
มาตรการป้องกัน
1. พื ้นที่รอบๆ บริเวณโรงเรี ยนมีแหล่งอบายมุข 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
หรือแหล่งมัว่ สุมที่เสีย่ งต่อการใช้ สิ่งเสพติด
ช่ ว ยเหลื อ สอดส่ อ งดู แ ล เช่ น ต ารวจ
2. นักเรียนมีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ กับแหล่งมั่วสุมที่
พ นั ก งาน เ จ้ าห น้ าที่ ส่ ง เ สริ มคว า ม
มีการเสพหรือจาหน่ายสารเสพติด
ป ร ะ พ ฤ ติ นั กเ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
3. นักเรียนมีเพื่อนหรือญาติภายนอกโรงเรี ยนที่
เครือข่ายผู้ปกครอง เป็ นต้ น
มีประวัติการใช้ สงิ่ เสพติด
2. จัดครู อ อกตรวจพื น้ ที่ร่ว มกับ เจ้ าหน้ า ที่
ตารวจและครู จ ากสถานศึกษาอื่ น เพื่ อ
ดู แ ลสอดส่ อ งนั ก เ รี ยน มิ ใ ห้ กระ ท า
ความผิดในพื ้นที่เสีย่ ง
3. ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมนักเรี ยนและ
สอบถามผู้ปกครองที่มีที่อยู่อาศัยใกล้ กับ
แหล่งมัว่ สุมอยู่เสมอ

โครงการ/กิจกรรม
ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
1. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
2. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/
นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว
และกิจกรรมโฮมรูม
3. ครู ที่ ป รึ ก ษาพบนัก เรี ยน/
นักศึ กษาพบหลัง เข้ า แถว
และกิจกรรมโฮมรูม
4. กิจกรรมตรวจสุขภาพและ
สารเสพติด
5. โครงการส่งเสริ ม คุณธรรม
จริยธรรม
6. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
7. กิจกรรมกีฬาสี
8 . กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ภายนอก
9. ชมรมนันทนาการ
10. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
11. ชมรมถ่ายภาพ

4. ด้ านสังคม กาหนดประเด็นความเสี่ยงด้ านสังคม โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกันและแก้ ปัญหา ดังนี ้
ความเสี่ยง
1. การตั ้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร

ปั จจัยความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน

1. นักเรี ยนมี ความเชื่ อ และความเข้ า ใจที่ ผิด
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรว่า
เป็ นเรื่องที่ปกติ
2. นั ก เรี ย นไม่ มี ค วามเข้ าใจและไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการใช้ ชี วิตในอนาคตของ
ตนเอง หากต้ องมีบตุ รจากการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร
3. นัก เรี ย นขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการมี
เพศสัมพัน ธ์ แ ละการป้องกันการตัง้ ครรภ์ ที่
ถูกวิธี
4. นักเรียนไม่ได้ อยู่กับผู้ปกครอง โดยอาศัยอยู่
คนเดียวตามหอพักหรือบ้ านเช่า

1. จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าเพศศึ ก ษา
ภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริ มการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
แก่ นั กเรี ยนด้ วยการใช้ กี ฬ าและชมรม
ต่างๆ ในการทากิจกรรมของนักเรียน
3. อบรมเรื่องเพศสัมพันธ์ ให้ แก่นกั เรียน
4. ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมให้ แก่นกั เรียน
5. ให้ ครู ที่ ป รึ ก ษาพบนั กเรี ย นในช่ ว งเช้ า
ชัว่ โมงโฮมรูม เพื่อแนะนา ตักเตือน
6. จั ด ให้ ครู แ นะแนวประชาสั ม พั น ธ์ ได้
ติดตามและหาทางแก้ ไ ขปั ญหา หากมี
การตั ้งครรภ์ ขึ ้น
7. ให้ นกั เรียนได้ ศึกษาต่อหากนักเรี ยนและ
ผู้ป กครองต้ อ งการ โดยอาจต้ องมี การ
ปรับเปลีย่ นระเบียบของโรงเรียนไปบ้ าง

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

1. การประชุมผู้ปกครอง
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
2. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
- ฝ่ ายวิชาการ
3. ครู ที่ ป รึ ก ษาพบนัก เรี ยน/
นักศึ กษาพบหลัง เข้ า แถว
และกิจกรรมโฮมรูม
4. โครงการส่ง เสริ ม คุณธรรม
จริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
6. กิจกรรมกีฬาสี
7. ชมรมนันทนาการ
8. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
9. ชมรมถ่ายภาพ

5. ด้ านการพนันและมั่วสุมประเด็นความเสี่ยงด้ านสังคมด้านการพนันและมัว่ สุม โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรียงตามลาดับความสาคัญที่จะต้ องป้องกันและแก้ ปัญหา ดังนี ้
ความเสี่ยง

ปั จจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้ านการพนันและ 1. นักเรี ยนมีเวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรี ยนและ
มัว่ สุม
มักไปจับกลุม่ มัว่ สุมกันตามบ้ านเพื่อน
2. นักเรี ยนไปจับกลุ่มกันตามห้ า งสรรพสิน ค้ า
แถวบางใหญ่ซิตี ้
3. นักเรียนเข้ าไปเล่นเกมตามร้ านอินเทอร์ เน็ต
4. นักเรี ยนขาดความรักและความมุ่ง มั่น ที่ จ ะ
กระท าความดี ต่อผู้มีพระคุณ เพราะเห็นว่ า
เพื่อนเป็ นสิง่ ที่ดีที่สดุ ของตนเอง
5. ช่ว งเวลาพักกลางวัน ภายในโรงเรี ยน ตาม
ห้ องเรี ยนจะมีนักเรี ยนบางกลุ่มจับกลุ่มเล่น
การพนันกัน

มาตรการป้องกัน
1. จัดครูปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่เวรประจาวัน ให้ ครู
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ยู่ เ วรภายในโรงเรี ย น
ในช่วงเช้ าและพักกลางวัน
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ สอดส่ อ งดู แ ล เช่ น ต ารวจ
พ นั ก งาน เ จ้ าห น้ าที่ ส่ ง เ สริ มคว า ม
ป ร ะ พ ฤ ติ นั กเ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
เครือข่ายผู้ปกครอง เป็ นต้ น
3. ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมให้ แก่นกั เรียน
4. ส่งเสริมให้ นกั เรียนรู้จกั ความรักและความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อจะได้ ร้ ู จักการ
ทาความดีเพื่อพ่อแม่แทนการรักเพื่อน
5. ส่งเสริ มการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
แก่ นั กเรี ยนด้ วยการใช้ กี ฬ าและชมรม
ต่างๆ ในการทากิจกรรมของนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

1. กิจกรรมอบรมหน้ าเสาธง
- ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
2. ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/
นักศึกษาพบหลังเข้ าแถว
และกิจกรรมโฮมรูม
3. โครงการส่งเสริ ม คุณธรรม
จริยธรรม
4. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
5. โครงการวันแม่แห่งชาติ
6. กิจกรรมวันไหว้ ครู
7. กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
8. กิจกรรมกีฬาสี
9. ชมรมนันทนาการ
10. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
11. ชมรมถ่ายภาพ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ English camp
1. ทัศนศึกษานอกสถานที่
2. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจในการเรี ยนรู้ 1. เชิงปริ มาณ
วิชาภาษาอังกฤษโดยการสอนน้ องๆ ในค่ายฯ _นักเรียนนักศึกษา ระดับชั ้น ปวช.-ปวส.
2. เพื่อฝึ กทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ ฟั ง พูด อ่าน

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

เขียนภาษาอังกฤษและกล้ าแสดงออกใน

2. เชิงคุณภาพ

สิ่งที่เหมาะสม

_ นักศึกษามีความสามัคคี

งบประมาณ
ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
3,500 บาท
เก็บค่าใช้ จา่ ยนักเรี ยน
เพิ่มเติม

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 1. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความมีวินยั

ผู้รับผิดชอบ
สายวิชาภาษาต่างประเทศ

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
มีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์อดทน
2. มีความเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าแสดงออก
อย่างสร้ างสรรค์

3. เพื่อเสริ มสร้ างความร่วมมือและความสามัคคี _ นักศึกษารู้จกั การเสียสละ มีจิตสาธารณะ
ภายในหมูค่ ณะในการทากิจกรรมวิชา

ระยะเวลาดาเนินการ

3. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน

ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

ภาษาอังกฤษ

4. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

4. เพื่อสร้ างนักเรี ยนให้ มีจิตสาธารณะ
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย

1. เพื่อให้ ครูและนักเรี ยน นักศึกษาได้ พฒ
ั นา
คุณธรรมและจริ ยธรรมอย่างต่อเนื่อง

2.1 กิจกรรมธรรมะเพื่อชีวิต

2. เพื่อให้ นกั เรี ยน/นักศึกษาสามารถนาความรู้

2.2 กิจกรรมทาบุญตักบาตร

ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิต
3. เพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัติอนั เป็ นผู้นา
อันได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั การแก้ ไขปั ญหาโดยใช้
หลักธรรมที่ถกู ต้ องมีจิตใจที่สงบเข้ มแข็ง

1. เชิงปริ มาณ
_ครูและนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ
ทั ้งหมดเข้ าฟั งการบรรยายธรรม

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
3,000 บาท

ประมาณเดือนมกราคม 2558 1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. นักศึกษามีคณ
ุ สมบัติอนั เป็ นผู้นา

2. เชิงคุณภาพ

มีความซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ

_ ครูและนักศึกษาเข้ าใจหลักธรรมขัน้

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

พื ้นฐานในทางพุทธศาสนา
_ ครูและนักศึกษารู้และเข้ าใจระบบการ
เลือกตังแบบประชาธิ
้
ปไตย

3. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน
4. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

อาจารย์สธุ รรม อดทน

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการส่งเสริมกีฬาภายใน
3.1 กีฬาฟุตซอล
3.2 กีฬาวอลเล่ย์บอล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษารักกีฬา และเห็น
ความสาคัญของการออกกาลังกาย
2. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษา มีความรับผิดชอบ

เป้าหมาย
1. เชิงปริ มาณ
_นักเรียน นักศึกษาทังหมด
้

ระยะเวลาดาเนินการ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

มิถนุ ายน-พฤศจิกายน 2557 1. การส่งเสริ มพัฒนาผู้เรียนด้ านสุขภาพ

อาจารย์เรื องสันต์ จันมาค้ อ

8,000 บาท

2. เชิงคุณภาพ

3.3 กีฬาเปตอง

ในงานที่ได้ รับมอบหมาย และร่วมกันทางาน

_นักเรียนมีสขุ ภาพดีทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ

3.4 กีฬาเทเบิลเทนนิส

เป็ นหมูค่ ณะได้

_นักเรียนรู้กฎกติกา สามารถเล่นกีฬาได้

3. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา รู้จกั ใช้ เวลาว่าง

งบประมาณ

ทังร่้ างกายและจิตใจ
2. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

_นักเรียนใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์

ให้ เป็ นประโยชน์
4. เพื่อให้ นกั ศึกษาห่างไกลยาเสพติด และ
อบายมุขต่าง ๆ
4. โครงการความเป็ นเลิศทาง
ทักษะวิชาชีพภายในและภายนอก
4.1 แข่งขันพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
4.2 แข่งขันทักษะความรู้
ทางคอมพิวเตอร์
4.3 แข่งขันทักษะทางด้ านการ
ขายและการโฆษณา
4.4 แข่งขันประกวดเพลงไทยลูกทุง่

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. เพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่อง
ใช้ สานักงานเพิ่มมากขึ ้น

1. เชิงปริ มาณ
_นักเรียน นักศึกษากลุม่ เป้าหมายการ
พัฒนา โดยจาแนกเป็ น
1. นักศึกษาระดับชัน้ ปวช.

3. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับโอกาสในการสร้ างชื่อเสียง 2. นักศึกษาระดับชัน้ ปวส.
ให้ แก่ตนเอง ครอบครัวและสถาบัน

2. เชิงคุณภาพ
_ นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการปฎิบตั ิมากยิ่งขึ ้น
_นักศึกษาสามารถประเมินและ
พัฒนาความสามารถตนเองได้

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
35,000 บาท

ประมาณเดือนมกราคม 2558 1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านการฝึ กประสบการณ์
ทางวิชาชีพ
2. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความมีวินยั
ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย์
อดทน ความสียสละ
3. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

สายวิชาสามัญ
สายวิชาภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
5. กิจกรรมตรวจสารเสพติด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด
และโรคติดต่อภายในวิทยาลัยฯ
2. เพื่อสารวจหาข้ อมูลของสารเสพติด และ
ข้ อมูลทางด้ านสุขภาพ ของนักศึกษา
3. เพื่อรับทราบปั ญหา และหาแนวทางแก้ ไข

เป้าหมาย
1. เชิงปริ มาณ
_นักเรียน/นักศึกษาทุกระดับชัน้ รอบเช้ า

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

เดือนกรกฎาคม 2557

76,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. การส่งเสริ มพัฒนาผู้เรี ยนด้ าน
สุขภาพทั ้งร่างกายและจิตใจ

จานวนประมาณ 700 คน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประชิด ปริ ญญาชัยศักดิ์
อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด

2. เชิงคุณภาพ

ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

_นักเรียน/นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯทุกคน

ให้ แก่นกั ศึกษาที่เสพย์สารเสพติด และมี

ปลอดจากยาเสพติด และมีสขุ ภาพ

ปั ญหาด้ านสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

4. เพื่อให้ นกั ศึกษาทุกคนมีสขุ ภาพที่ดีทงทาง
ั้
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนได้ รับการรักษา
อย่างเหมาะสม
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
6.1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6.2 กิจกรรมเสริ มสร้ างความ
สัมพันธ์ ระหว่างครูและ
เจ้ าหน้ าที่

1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการทางานของ
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น

7.1 จัดบอร์ ดความรู้
7.2 ประกวดแต่งกลอน
7.3 การแสดงเรื่องพระอภัยมณี
7.4 ประกวดแต่งกายในวรรณคดี

_ อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่าน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

เดือนตุลาคม 2557

80,000 บาท

ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
3. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้ เหมาะสม

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ทราบประวัติความเป็ นมา
ของสุนทรภู่ มหากวีเอกของไทย

3. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้ คติธรรม แนวคิด
ในการดารงชีวิตที่สอดแทรกอยูใ่ นวรรณกรรม

อาจารย์สิตางศุ์ จุลชาต

2. สร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่บคุ ลากร

_ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการ

โดยการให้ คณ
ุ ชีวิตที่ดีขึ ้น

ปฏิบตั ิงานของอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่
ได้ มากยิ่งขึ ้น
1. เชิงปริ มาณ
_นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชันในวิ
้ ทยาลัยฯ

2. ประสบการณ์ตรงจากการชมสถานที่ ที่ถกู กล่าว ระดับปวช.และปวส.
ถึงในวรรณกรรม

1. พัฒนาคุณภาพครูให้ มีความรู้และ
ทักษะที่หลากหลาย

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ 2. เชิงคุณภาพ

กับนโยบายของวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ ้น
7. กิจกรรมวันสุนทรภู่

1 เชิงปริ มาณ

_นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ ไป

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
5,000 บาท

26-มิ.ย.-57

1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านการสร้ างค่านิยม
ความเป็ นไทย การอนุรักษ์ และสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม
2. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความมีวินยั

ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันให้ เหมาะ

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

แก่โอกาสสถานที่และบุคคล

มีความเสียสละและมีความ

และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน

ซื่อสัตย์อดทน

ได้ อย่างเหมาะสม

3. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

อาจารย์พทุ ธิมา แดงเลือด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
8. กิจกรรมวันไหว้ ครู

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเผยแพร่เชิดชูเกียรติ
ของครู
2. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาน้ อมราลึกบูชาถึง
พระคุณครูด้วยใจ
3. เพื่อส่งเสริ มและยกย่องนักศึกษาที่เรียนดี
มีความประพฤติดีเป็ นแบบอย่างที่ดีได้ รับ
เกียรติบตั ร

เป้าหมาย
1. เชิงปริ มาณ
_นักเรียนนักศึกษารอบเช้ าทุกระดับชั ้น

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

26-มิ.ย.-57

6,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านการสร้ างค่านิยมที่

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ปริ ม ศรประสิทธิ์

เป็ นไทย การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ

2. เชิงคุณภาพ

วัฒนธรรม

_นักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรมจะได้ พฒ
ั นา

2. ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

ความคิดใหม่ ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ใน
การเข้ าสูโ่ ลกธุรกิจต่อไป
_นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้

4. เพื่อส่งเสริ มและยกย่องครูและบุคคลากรที่ทางาน ความสามารถก่อให้ เกิดทักษะใน
ดีจนได้ รับเกียรติบตั ร
9. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ "เพื่อพ่อ"

การเรี ยนรู้

1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทราบถึงพระราชประวัติและ 1. เชิงปริ มาณ
พระราชกรณียกิจของในหลวงของเรา

_นักเรียนนักศึกษารอบเช้ าทุกระดับชั ้น

2. เพื่อให้ นกั ศึกษามีโอกาสแสดงความจงรักภักดี 2. เชิงคุณภาพ
ต่อในหลวงของเรา
3. เพื่อให้ นกั ศึกษาเรียนรู้ขนตอนการร่
ั้
วมพิธีสดุดี

_นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
"เพื่อพ่อ" ด้ วยความภูมิใจในความเป็ น

4. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ แสดงออกทางด้ านกาย วาจา คนไทย
และใจต่อผู้ให้ กาเนิดและผู้มีพระคุณอย่าง
อ่อนน้ อม
5. เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม "เพื่อพ่อ"
บาเพ็ญประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นและสังคม

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
5,000 บาท

4-ธ.ค.-57

1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั ้งสร้ างค่านิยม
ที่เป็ นไทย
2. ปลูกฝั งความกตัญญูตอ่ บิดา
มารดาหรื อผู้มีพระคุณ ให้ แก่นกั เรี ยน
3. แผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

อาจารย์กานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
อาจารย์อรุ าพร คาสิม

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
10. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ า

เป้าหมาย
1. เชิงปริ มาณ

พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิม

_นักเรียน นักศึกษารอบเช้ าทุกระดับ

พระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทุกปี

2. เชิงคุณภาพ

2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสแสดงความจงรัก
ภักดีตอ่ สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน นักศึกษาได้ ร่วมระลึกถึง
พระคุณแม่

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

11-ส.ค.-57

5,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านความรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย์ รวมทั ้งสร้ างค่านิยมที่เป็ นไทย

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์พชร หมายนาค
อาจารย์สิริภทั รา วสุภิญโญภาส

2. ปลูกฝั งความกตัญญูตอ่ บิดา

_นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการได้ ระลึกถึง

มารดาหรื อผู้มีพระคุณ ให้ แก่นกั เรี ยน

พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระราชินี

3. แผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

ที่มีตอ่ พสกนิกร
_นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ มาใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
_นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้
ความสามารถก่อให้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์ร่วมกัน

11. กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา

1. เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าถึงความเป็ นพุทธศาสนิกชน 1. เชิงปริ มาณ
อย่างแท้ จริ ง

_นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชัน้

2. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 2. เชิงคุณภาพ
และประเพณีไทย
3. เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความเสียสละและบาเพ็ญตน
ให้ เป็ นประโยชน์แก่สว่ นรวม
4. เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิตนตามประเพณีที่
เป็ นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป
5. เพื่อสานสัมพันธ์กบั ชุมชนในการร่วมมือแห่
เทียนจานาพรรษา

_นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ าร่วมโครงการจะได้
พัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆ นามาใช้ ใน
สังคม
_นักเรียน นักศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้
ปฏิบตั ิไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจาวัน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
6,000 บาท

10-ส.ค.-57

1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านการสร้ างค่านิยมที่
เป็ นไทย การอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม
2. แผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

อาจารย์อรทัย ชินนะประภา
อาจารย์ประทุมพร จันทร์ ศรี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการส่งเสริ มรักการอ่านและ
การใช้ ห้องสมุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาและครู-อาจารย์ได้ ค้นคว้ า
เนื ้อหาวิชาที่ต้องการศึกษาและได้ รับรู้ข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ อย่างทันต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั
2. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ในการใช้ ห้องสมุดได้
โดยคิดเป็ น แก้ ปัญหาเป็ นสามารถนาไปใช้ ได้
3. ครู-อาจารย์และนักศึกษาได้ ร้ ูเกี่ยวกับ

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
_อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่านและนักเรี ยน

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ตลอดปี การศึกษา 2557

20,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทางด้ านการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้ มแข็ง

ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ

เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด

1. การส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรี ยน

อาจารย์พวน คาผุย

นักศึกษาในสถานศึกษาทุกคน
2. เชิงคุณภาพ
_สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฎิบตั ิงานของอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่

อินเตอร์ เน็ต(internet)พร้ อมวีดีโอโทรทัศน์

ให้ เป็ นระบบเพื่อสอดคล้ องกับนโยบาย

และรู้ถึงเทคนิคการค้ นคว้ าในห้ องสมุดได้

ของโรงเรี ยน

อย่างทัว่ ถึง
4. เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ เข้ าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของห้ องสมุด
13. โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
13.1 กิจกรรมรักษ์ ต้นไม้

1. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั หน้ าที่และความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสังคม

1. เชิงปริมาณ
_ครู เจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่าน และนักศึกษารอบเช้ า

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ตลอดปี การศึกษา 2557

3,500 บาท

ด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

13.2 กิจกรรมรักษ็ ความสะอาด

2. เพื่อเป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ

13.3 รณณงค์ให้ ทกุ คนประหยัด

ในห้ องเรี ยนให้ อยูใ่ นสภาพที่เอื ้ออานวยต่อ

2. เชิงคุณภาพ

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

การเรี ยนการสอน

_ นักศึกษามองเห็นความสาคัญ

และมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น

พลังงาน

3. เพื่อเป็ นการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมตาม
ห้ องเรี ยน อาคาร สถานที่ และบริ เวณโรงเรี ยน
ให้ น่าอยู่
14. กิจกรรมกีฬาสี
4.1 แข่งขันกีฬาสากล
4.2 แข่งขันเชียร์ ลีดเดอร์ กองเชียร์
4.3 แข่งขันกีฬาพื ้นบ้ าน

1. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษาเกิดความสามัคคี
ในหมูค่ ณะ
2. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินยั
3. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้จกั การใช้ เวลาว่าง
ให้ เป็ นประโยชน์
4. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั กฎ กติกา มารยาท มี
น ้าใจเป็ นนักกีฬา
5. เพื่อป้องกันมิให้ นกั ศึกษาเสพสิ่งเสพติด
6. เพื่อส่งเสริ มอนุรัษ์การละเล่นของไทย

ทังหมดในระดั
้
บ ปวช.และ ปวส.

2. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความมีวินยั

ของการรักษาสิ่งแวดล้ อม

3. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

_ สภาพแวดล้ อมตามอาคารสถานที่
ห้ องเรี ยนมีสภาพบรรยากาศร่มรื่ น น่าเรี ยน
1. เชิงปริมาณ
_ ครู เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่าน
_ นักศึกษาของวิทยาลัยฯทั ้งหมด
2. เชิงคุณภาพ
_ นักศึกษามีความสามัคคี
_ นักศึกษารู้จกั กฎ กติกา มารยาทและ
สามารถเล่นกีฬาได้

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
200,000 บาท

เดือนธันวาคม 2557

1. การส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรี ยนด้ าน
สุขภาพทั ้งร่างกายและจิตใจ
2. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

อาจารย์เรืองสันต์ จันมาค้ อ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
15. กิจกรรมส่งเสริ มอนุรักษ์ ภาษาไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรียนได้ เรี ยนรู้ทางด้ านภาษาไทย

1. เชิงปริมาณ

2. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั เรียนรู้จกั และรักในภาษาไทย

_นักเรี ยน นักศึกษาทังหมด
้

ร่วมกันอนุรักษ์ ภาษาไทย
3. เพื่อให้ นกั เรียนได้ ฝึกการใช้ ภาษาไทยได้ อย่าง
ถูกต้ อง

16. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. เพื่อปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ นกั เรียนได้ กระทาและแสดงออกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อสร้ างเสริมให้ นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่ดีตรง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกั อดออม
และใช้ จา่ ยอย่างพอเพียง

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

เดือนกรกฎาคม 2557

1,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านการใช้ ภาษาไทย

อ.พุทธิมา แดงเลือด

2. สร้ างค่านิยมในความเป็ นไทย

อ.เกษมศรี แป้นสุข

1. พัฒนาส่งเสริ มความมีวินยั ขยัน

อาจารย์ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล

2. เชิงคุณภาพ
_นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการจะได้ เสริ ม
ทักษะความรู้ทางด้ านภาษาไทย

1 เชิงปริมาณ
_ ครู เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่าน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ตลอดปี การศึกษา 2557

5,000 บาท

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์อดทน

_ นักเรี ยน นักศึกษาทั ้งหมด ทุกระดับชัน้

ความประหยัด และน้ อมนาหลัก

2 เชิงคุณภาพ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในชีวิต

_ นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการมีคณ
ุ ลักษณะ

ประจาวัน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ภทั รุท นามเมือง

2. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

_ นักศึกษามีความกล้ าที่จะแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม

17.โครงการวานิชนิทศั น์
17.1 ออกร้ านขายสินค้ า
17.2 จัดนิทรรศการทางด้ าน
วิชาการและวิชาชีพของครู
และนักเรี ยน
17.3 จัดประกวดร้ องพลงไทยลูกทุง่
17.4 จัดการแสดงต่าง ๆ

1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ แสดงทักษะวิชาชีพในการ
ขายสินค้ าและการทางานด้ านการบริการ

1. เชิงปริมาณ
_ ครู เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่าน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
35,000 บาท

ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 1. ส่งเสริมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ม.ค.-58

ด้ านวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทางานร่วมกันเป็ นทีม

_นักเรี ยน นักศึกษาทังหมด
้

3. เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษา

2. เชิงคุณภาพ

รับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย์ทั ้งต่อ

_นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการจะได้ เสริ ม

ตนเองและผู้อื่น

และชุมชน
4. เพื่อให้ นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไปได้ เรี ยนรู้
การประกอบอาชีพเสริม เพื่อหารายได้ พิเศษ

ทักษะความรู้ประสบการณ์

2. สร้ างเสริ มความเป็ นผู้นา มีความ

3. ได้ แสดงออกถึงความเป็ นไทย ส่งเสริ ม
และอนุรักษ์ ความเป็ นไทย
4. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

อ.ทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
18. กิจกรรม Com Camp

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนมีความสนใจในการเรี ยนรู้

เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ

1. ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่

จากการทัศนศึกษาและดูงานภายนอก

_ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

2. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

2. เพื่อฝึ กทักษะการทางานร่วมกันและมีความ

ระดับชั ้น ปวช.2-3 และระดับชัน้ ปวส.

เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สามัคคีภายในหมูค่ ณะในการทากิจกรรม
3. เพื่อปลูกฝั งทางด้ านความรักในหมูพ่ ี่และน้ อง
สาขาวิชาเดียวกันและรักในสถาบัน

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

25-ก.ค.-57

3,500 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ าน

ผู้รับผิดชอบ
สายวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

วิชาการวิชาชีพ
2. มีความเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าแสดงออก

จานวนประมาณ 150 คน

ในการทากิจกรรมต่างๆ

2 เชิงคุณภาพ

3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั ซื่อสัตย์ตอ่

_ นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการมีการพัฒนา

หน้ าที่ของตนเอง

ด้ านการเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น

4. ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

_ นักศึกษามีความกล้ าที่จะแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม
19. กิจกรรมวันคริ สมาสต์
19.1 แสดงละครเกี่ยวกับวัน
คริสมาสต์
19.2 สนทนาภาษาอังกฤษและสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยว
กับวันคริ สมาสต์

1. พื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับความรู้ทางด้ านภาษา
อังกฤษเพิ่มมากขึ ้น
2. เพื่อให้ นกั เรียนที่เข้ าร่วมโครงการจะได้ รับความรู้
ถึงที่มาที่เกี่ยวกับวันคริ สมาสต์
3. เพื่อให้ นกั เรียนได้ กล้ าคิด กล้ าแสดงออกในทาง
ที่สร้ างสรรค์ ในทางที่เหมาะสม

19.3 การตอบคาถามภาษาอังกฤษ

1. เชิงปริมาณ
_นักเรี ยน นักศึกษาทังหมด
้

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

25-ธ.ค.-57

3,500 บาท

1. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความคิด
สร้ างสรรค์

2. เชิงคุณภาพ

2. ส่งเสริมการเรี ยนรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษ

_นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการจะได้ รับ

3. มีความเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าแสดงออก

อาจารย์ศมนภัส
Miss Julie Nicavera Luntao

ความรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ ้น
_นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการจะได้ รับความรู้
ถึงที่มาที่เกี่ยวกับวันคริ สมาสต์
_ นักศึกษามีความกล้ าที่จะแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม

20. กิจกรรมส่งเสริ มกีฬาภายนอก

1. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษารู้จกั ความเสียสละ

1. เชิงปริมาณ

20.1 แข่งขันชกมวย

2. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั ศึกษา มีระเบียบวินยั

_ นักเรี ยนที่เข้ าร่วมการแข่งขันทั ้งหมด

20.2 แข่งขันจักรยาน

3. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้จกั การใช้ เวลาว่าง

_นักเรี ยนทังหมดในโรงเรี
้
ยน

20.3 แข่งขันฟุตซอล

ให้ เป็ นประโยชน์
4. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั กฎ กติกา มารยาท มี
น ้าใจเป็ นนักกีฬา
5. เพื่อป้องกันมิให้ นกั ศึกษาเสพสิ่งเสพติด
6. เพื่อให้ นกั เรียนได้ มีโอกาสในการสร้ างชื่อเสียง
ให้ กบั สถาบันและตนเอง

2. เชิงคุณภาพ
_ นักศึกษามีความสามัคคี
_ นักศึกษารู้จกั กฎ กติกา มารยาท

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
50,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา 2557

1. การส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรี ยนด้ าน
สุขภาพทั ้งร่างกายและจิตใจ
2. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

อาจารย์กฤษณ์ คาศิริ
อาจารย์สิตางศุ์ จุลชาต
อาจารย์สวุ รรณ แสงดาว
อาจารย์เรืองสันต์ จันมาค้ อ
คุณนิวตั ร สุขเจริ ญ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
21. กิจกรรมปั จฉิมนิเทศและ
วานิชสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ างให้ นกั เรี ยนมีความผูกพันที่ดี
ทังต่
้ อ ครู เพื่อนและสถาบัน
2. เพื่อเป็ นการให้ ความรู้แก่นกั เรี ยนในด้ านการ
ใช้ ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นกั เรียนมีความรักและ
สามัคคีภายในกลุม่

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
_นักศึกษาในระดับ ปวช.3 และปวส.2

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

มี.ค.-58

5,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. การส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรี ยนด้ านความ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สิตางศุ์ จุลชาต

สามัคคี มีความรักต่อครูและสถาบัน

2. เชิงคุณภาพ

2. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความรู้ ความคิด

_ นักศึกษามองเห็นความสาคัญในการ

ในการเรียนและประกอบอาชีพต่อไป

ใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า

ในอนาคต

_เพื่อเสริ มสร้ างให้ นกั เรี ยนมีความผูกพันที่ดี
ทั ้งต่อ ครู เพื่อนและสถาบัน

22. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม
22.1 รับบริ จาคสิ่งของ
22.2 ออกค่ายอาสาพัฒนา
22.3 จัดกิจกรรมรอบกองไฟ
ร่วมกับชุมชน

1. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนและนักศึกษามีลกั ษณะ
ความเป็ นผู้นาในสังคม
2. เพื่อเสริมสร้ างความสามัคคีในหมูค่ ณะ ระหว่าง
ครู นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชน ชุมชน
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้ านต่างๆ
4. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างโรงเรี ยน
และชุมชน
5. เพื่อเสริมสร้ างทัศนคติที่ดี ให้ แก่นกั เรี ยนในด้ าน
ความซื่อสัตย์ อดทน และมีวินยั

1. เชิงปริมาณ
_ นักศึกษาของโรงเรี ยนทั ้งหมด ร่วมกัน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ยังไม่ได้ กาหนด

3,000 บาท

อาจารย์ปริม ศรประสิทธิ์

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

เสียสละบริ จาคสิ่งของและช่วยเหลือกิจกรรม เงินบริ จาค รวมทัง้
และสอนน้ องๆ เป็ นภาษาอังกฤษ

1. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความมีวินยั
มีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์อดทน

สิ่งของต่างๆ

2. มีความเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าแสดงออก

_นักศึกษาที่มีจิตอาสาสาธารณะร่วมเดินทาง

อย่างสร้ างสรรค์

ประมาณ 60 คน

3. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด

2. เชิงคุณภาพ

ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

_ นักศึกษามีความสามัคคี

4. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

_ นักศึกษารู้จกั การเสียสละ มีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน

23. ชมรมนันทนาการ
23.1 กิจกรรมกีฬาแอโรบิค
23.2 กิจกรรมทาประโยชน์เพื่อสังคม
23.3 กิจกรรมดนตรี

1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ คลายจากความเครียด

1. เชิงปริมาณ

2. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษารู้จกั การใช้ เวลาว่าง

_นักเรี ยนทังหมดในโรงเรี
้
ยน

ให้ เป็ นประโยชน์

2. เชิงคุณภาพ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
3,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา 2557

1. การส่งเสริ มและพัฒนาผู้เรี ยนด้ าน
สุขภาพทั ้งร่างกายและจิตใจ
2. พัฒนาผู้เรี ยนทางด้ านความมีวินยั

3. เพื่อป้องกันมิให้ นกั ศึกษาเสพสิ่งเสพติด

_ นักศึกษามีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ

4. เพื่อให้ นกั ศึกษา ครู เจ้ าหน้ าที่ได้ มีกิจกรรมสร้ าง

_ นักศึกษารู้จกั การใช้ เวลาว่างให้ เป็ น

มีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์อดทน

ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน

ประโยชน์

3. พัฒนาผู้เรี ยนในแผนบริ หารความเสี่ยง
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน
4. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

อ.ภัทรุท นามเมือง

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
24. กิจกรรม Maketting Camp

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนมีความสนใจในการเรี ยนรู้

เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ

1. ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่

จากการทัศนศึกษาและดูงานภายนอก

_ นักศึกษาสาขาวิชาการขาย การตลาด

2. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

2. เพื่อฝึ กทักษะการทางานร่วมกันและมีความ

ระดับชั ้น ปวช.2-3 และระดับชัน้ ปวส.

สามัคคีภายในหมูค่ ณะในการทากิจกรรม
3. เพื่อปลูกฝั งทางด้ านความรักในหมูพ่ ี่และน้ อง
สาขาวิชาเดียวกันและรักในสถาบัน

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

4-ก.ค.-57

3,000 บาท

จานวนประมาณ 150 คน

ในการทากิจกรรมต่างๆ

2 เชิงคุณภาพ

3. มีความรับผิดชอบ มีวินยั ซื่อสัตย์ตอ่

_ นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการมีการพัฒนา

หน้ าที่ของตนเอง
4. พัฒนาผู้เรี ยนในแผนบริ หารความเสี่ยง
ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

ในทางที่เหมาะสม
โรงเรียน
1. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยผู้เรี ยน

ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ
2. เพื่อให้ นกั เรียนได้ รับความรู้ความเข้ าใจถึงความ

ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงและรู้จกั การแก้ ไขปั ญหา

2. ความเสี่ยงด้ านการทะเลาะวิวาท

3. เพื่อให้ นกั เรียนได้ กล้ าคิด กล้ าแสดงออกในทาง

1. เชิงปริมาณ
_นักเรี ยน นักศึกษาทังหมด
้

4. ความเสี่ยงด้ านสังคม

สารเสพติด

_นักเรี ยนมีความเสี่ยงทางด้ านการตั ้งครรภ์

1. ส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้านประชาคม
อาเซียนให้ แก่นกั เรียน
2. จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์
3. อบรม สัมมนาเกี่ยวกับ AEC

ตลอดปี การศึกษา 2557

4,000 บาท

1. พัฒนาผู้เรี ยนตามแผนบริ หารความเสี่ยง
5 ด้ าน

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ทกุ ท่านภายในวิทยาลัยฯ

2. พัฒนาผู้เรี ยนในด้ านต่างๆ ตามลักษณะ
ของกิจกรรมที่ได้ วางแผนไว้ ในแผน

ทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน
_นักเรี ยนมีความประพฤติที่ดีขึ ้น

26. กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนสูอ่ าเซียน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

_ครู นักเรี ยนและบุคลากร มีความปลอดภัย

ที่ถกู ต้ องเหมาะสม ไม่ประพฤติผิดและเสพ

5. ความเสี่ยงด้ านการพนันและมัว่ สุม

5. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

2. เชิงคุณภาพ

3. ความเสี่ยงด้ านสิ่งเสพติด

สายวิชาการขาย-การตลาด

2. มีความเป็ นผู้นา กล้ าคิด กล้ าแสดงออก

_ นักศึกษามีความกล้ าที่จะแสดงออก
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน ครูและบุคลากรได้ รับความ

1.ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ าน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการวิชาชีพ

ด้ านการเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น

25. กิจกรรมบริ หารความเสี่ยงภายใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

บริ หารความเสี่ยง

และสารเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน ครูและบุคลากรได้ รับความ
รู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้ นกั เรียนได้ รับความรู้ความเข้ าใจถึงความ
จาเป็ นและประโยชน์ที่จะได้ รับจาก AEC
3. เพื่อให้ นกั เรียนได้ กล้ าคิด กล้ าแสดงออกในทาง
ที่ถกู ต้ องเหมาะสม

1. เชิงปริมาณ
_นักเรี ยน นักศึกษาทังหมด
้
2. เชิงคุณภาพ
_ครู นักเรี ยนและบุคลากร มีความ รู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
_นักเรี ยนเห็นความสาคัญของประชาคม
อาเซียน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
5,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา 2557

1. พัฒนาผู้เรี ยนตามแผนบริ หารความเสี่ยง
5 ด้ าน
2. พัฒนาผู้เรี ยนในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ในประชาคมอาเซียน
3. เตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน เข้ าสู่ AEC

อาจารย์สนุ ิสา ทองสุข
ว่าที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
27. กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกที่ดีให้ กบั นักศึกษาใน

เป้าหมาย
1 เชิงปริมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านประชาธิปไตย

การปกครองแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ ้น

วิทยาลัยฯ โดยการเลือกตัง้

2. เพื่อให้ นกั เรียน/นักศึกษาสามารถนาความรู้

และบุคลากรทังหมดเข้
้
าร่วมการลง

มีความซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ

ประธานและคณะกรรมการ

ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิต

คะแนนเสียงเลือกตั ้งประธานนักเรี ยน

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3. เพื่อให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ สมบัติอนั เป็ นผู้นา
อันได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

3,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. กิจกรรมประชาธิปไตยภายใน

นักเรี ยน

_นักเรี ยนนักศึกษา ครู

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สธุ รรม อดทน

2. นักศึกษามีคณ
ุ สมบัติอนั เป็ นผู้นา

2 เชิงคุณภาพ

3. ป้องกันความเสี่ยงด้ านยาเสพติด

_ นักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการมีการพัฒนา

ตามแผนบริ หารความเสี่ยง 5 ด้ าน

ด้ านการเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น

4. แผนงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

_ นักศึกษามีความกล้ าที่จะแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม
28. งานส่งเสริมผู้เรี ยนด้ านผลสัมฤทธิ์ที่สงู ขึ ้น 1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยที่สงู ขึ ้น
1. นิเทศการสอน
2. ปรับปรุงหลักสูตร
3. ประเมินแผนการสอน โครงการสอน
4. จัดการเรียนการสอนเสริ มให้ แก่ผ้ เู รี ยน

2. เพื่อให้ ครูได้ รับการประเมินผลการสอน และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนให้ ดีขึ ้น
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถจบการศึกษาได้ ตรง
ตามหลักสูตร

1. เชิงปริมาณ
_นักเรี ยน นักศึกษาทังหมด
้

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ตลอดปี การศึกษา 2557

5,000 บาท

1. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น สามารถจบ ฝ่ ายวิชาการ
การศึกษาได้ ตรงตามหลักสูตร

2. เชิงคุณภาพ

อาจารย์ทกุ ท่านภายในวิทยาลัยฯ

2. ครู มีผลการทาสอนที่ดีขึ ้น มีการพัฒนาการ

_ครู มีผลการสอนที่ดีขึ ้น มีการพัฒนาการ

จัดการเรี ยนให้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น

จัดการเรี ยนให้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
_นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น สามารถจบ
การศึกษาได้ ตรงตามหลักสูตร

29. งานบริการด้ านวิชาการและวิชาชีพสูช่ มุ ชน 1. เพื่อให้ ครูและนักเรียน ได้ นางานวิจยั นวัตกรรม

1. เชิงปริมาณ

สิ่งประดิษฐ์ หรื อโครงงานไปเผยแพร่ให้ แก่ชมุ ชนได้ นา _นักเรี ยนในระดับชัน้ ปวช.และปวส. ทุกคน
ไปใช้ ประโยชน์
2. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสถานศึกษา
และชุมชน
3. เพื่อให้ สามารถพัฒนาวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
หรื อโครงงานให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นได้

_ครู บุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ ทุกคน

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
20,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา 2557

1. พัฒนาวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
หรื อโครงงานให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นได้
2. พัฒนาผู้เรี ยนและครูให้ มีความรู้ ความ

2. เชิงคุณภาพ

เข้ าใจในการบริ การวิชาการและวิชาชีพ

_ ครูและนักเรี ยน มีการนางานวิจยั นวัตกรรม

สูช่ มุ ชนให้ มากขึ ้น

สิ่งประดิษฐ์ หรื อโครงงานไปเผยแพร่ให้ แก่
ชุมชนได้ นาไปใช้ ประโยชน์สามารถพัฒนา
ให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นได้

ฝ่ ายวิชาการ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี การศึกษา 2557
งาน/โครงการ/กิจกรรม
30. งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานของครูและนักเรี ยน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ครูและนักเรียน ได้ นางานวิจยั นวัตกรรม

เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ

สิ่งประดิษฐ์ หรื อโครงงาน มาประกวดผลงาน

_นักเรี ยนในระดับชัน้ ปวช.และปวส. ทุกคน

เพื่อคัดเลือกเข้ าแข่งขันในระดับต่างๆ

_ครู บุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ ทุกคน

2. เพื่อสนับสนุนครูและผู้เรี ยน ให้ มีการสร้ างสรรค์
ผลงานตรงตามวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อให้ ครู ผู้เรียน สามารถพัฒนาวิจยั นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ หรื อโครงงานให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นได้

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ตลอดปี การศึกษา 2557

50,000 บาท

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนาวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ

หรื อโครงงานให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นได้
2. พัฒนาผู้เรี ยนและครูให้ มีความรู้ ความ

2. เชิงคุณภาพ

เข้ าใจในการบริ การวิชาการและวิชาชีพ

_ ครูและนักเรี ยน มีการนางานวิจยั นวัตกรรม

สูช่ มุ ชนให้ มากขึ ้น

สิ่งประดิษฐ์ หรื อโครงงานไปเผยแพร่ให้ แก่
ชุมชนได้ นาไปใช้ ประโยชน์สามารถพัฒนา
ให้ มีประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นได้

31. งานพัฒนาครูทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพื่อพัฒนาครูผ้ สู อนให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

1. เชิงปริมาณ

ทางด้ านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงตามสายวิชาของ

_ครู ภายในวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ตนเอง

2. เชิงคุณภาพ

2. เพื่อให้ ครูได้ รับการประเมินผลการสอน และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนให้ ดีขึ ้น
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถจบการศึกษาได้ ตรง
ตามหลักสูตร

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด

ตลอดปี การศึกษา 2557

20,000 บาท

1. นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น สามารถจบ ฝ่ ายวิชาการ
การศึกษาได้ ตรงตามหลักสูตร

อาจารย์ทกุ ท่านภายในวิทยาลัยฯ

2. ครู มีผลการทาสอนที่ดีขึ ้น มีการพัฒนาการ

_ครู มีผลการสอนที่ดีขึ ้น มีการพัฒนาการ

จัดการเรี ยนให้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น

จัดการเรี ยนให้ นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น

3. ครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้ าน

_นักเรี ยนมีผลการเรี ยนที่สงู ขึ ้น สามารถจบ

วิชาการและวิชาชีพ เพิ่มสูงขึ ้น สามารถ

การศึกษาได้ ตรงตามหลักสูตร

ทางานด้ านการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

_ ครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้ าน
วิชาการและวิชาชีพ เพิ่มสูงขึ ้น สามารถ
ทางานด้ านการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
32. งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทาการติดตามและ 1. เชิงปริมาณ
การประเมินผลแผน
2. พัฒนาและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณแบบ
มุง่ เน้ นผลงาน
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริ หารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

_นักเรี ยนในระดับชัน้ ปวช.และปวส. ทุกคน
_ครู บุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ ทุกคน
2. เชิงคุณภาพ

ค่าใช้ จา่ ยทั ้งหมด
20,000 บาท

ตลอดปี การศึกษา 2557

1. ส่งเสริมและพัฒนาด้ านแผนงานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2.ส่งเสริ มและพัฒนาการดาเนินงานภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ

ศึกษาและวางแผนระบบการบริหาร

3.ส่งเสริ มและพัฒนาสถานศึกษาให้ สามารถ

และการจัดการภายในสถานศึกษา

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี ้ที่กาหนด

ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ
มีระบบการตรวจสอบอย่างเป็ นขันตอน
้
สถานศึกษาสามารถรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวบ่งชี ้ที่กาหนด

ฝ่ ายวิชาการ

