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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

(SCHOOL PROFILE) 
 

ประวัตสิถานศึกษา 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ เดิมช่ือโรงเรียนวานิชพณิชยการ ตัง้แต่ปี 2538 ถึง
ประมาณกลางปี 2554 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนจากเดิมช่ือโรงเรียนวานิชพณิชยการ 
เปลี่ยนเป็น วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เร่ิมก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2538 เป็น
สถานศกึษาในระดบัอาชีวศกึษาเอกชน อยู่ในเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุเขต 2 ในการก ากบัดแูลของส านกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สทุัศน์ จุลชาต ซึ่ง
ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ ท่ี
มีความรู้และประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกวา่ 40 ปี อีกทัง้ยงั เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตัง้โรงเรียน
ในภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตัง้อยู่เลขท่ี 41/1 หมู่ 14 ซอย 
วดัสงัวร ถนนตลิ่งชัน-สพุรรณบุรี ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 
โทรศพัท์/โทรสาร  02-9247601-5 
  ในปี 2538 เปิดสอนเพียงในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบญัชี และ
สาขาวิชาการขาย  มีผู้ เรียนจ านวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลงั ปัจจุบันมีเนือ้ท่ีรวม 7 ไร่ 31 
ตารางวา มีอาคารรวมทัง้สิน้ 6 หลงั แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้องและห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 
 ในปี 2539 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษา
เพ่ิมขึน้ ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาการบญัชี และสาขาวิชาการตลาด 
 ในปี  2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายระดบัการศึกษาเพ่ิมขึน้ในหลกัสตูรประกาศนียบัตร    
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

   ในปี 2542 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาการบญัชี,สาขาวิชาการขาย และในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)สาขาวิชา
การบญัชี  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ตัง้แตปี่การศึกษา  2542–2546 ซึ่งนับเป็น
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเอกชนในระดบัอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวดันนทบุรี ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศกึษาครบทกุสาขาวิชาท่ีเปิดท าการสอน  

   ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังได้รับการคดัเลือกจาก
กระทรวงศกึษาธิการ ให้เป็นวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  
ซึ่งจากผลงานดงักล่าวเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่าทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้พยายามท่ีจะ
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พฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะทางจิตใจท่ีน าไปสูพ่ฤติกรรมท่ีจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคณุภาพชีวิตให้
เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 

   ปีการศกึษา 2543 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังได้รับรางวลัชนะเลิศจาก
การประกวดการพัฒนาจิตพิสัยภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ระดบัอดุมศึกษา ในเขต
การศึกษา 1 ซึ่งคดัเลือกจากวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจท่ีเข้าร่วมประกวดจาก 5  จังหวดั คือ 
นนทบรีุ, ปทมุธานี, สมทุรสาคร, สมทุรปราการ และนครปฐม      

   ปีการศกึษา  2546  ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกสถานศกึษา จาก   สมศ. และได้รับการประเมินอยู่ในระดบัดี 

   ในปีการศึกษา 2548 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เ พ่ิมหลักสูตร
ภาษาตา่งประเทศ ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขึน้เป็นปีแรก โดยมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาหลกัสตูรของ
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
สังคมและความถนัดของผู้ เ รียนอยู่เสมอ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีเป็นส าคญั นอกจากนีท้างวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจยังมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนา
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้เป็นสถาบนัทางการศกึษาของชมุชนและท้องถ่ิน โดยได้ร่วมมือกับ
ทางมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิทยาการการจัดการขึน้
ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจอีกด้วยและมีแนวความคิดท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาให้
สงูขึน้ในระดบัปริญญาโทตอ่ไป 

   ปีการศกึษา  2550  ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้รับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกสถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผล
ประเมินระดบัสถานศกึษาอยู่ในระดบัคะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 

   ปีการศึกษา 2551 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้เพ่ิมหลกัสตูรสาขาการ
ท่องเท่ียว  ในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนท่ีจบในสาขา
ภาษาต่างประเทศ ในระดบัชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลกั โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนา
หลกัสตูรของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีสาขาวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการของสงัคมและความถนัดของผู้ เรียน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านภาษาองักฤษเป็น
ส าคญั  
   ปีการศึกษา 2553 ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสตูรอาชีวะศึกษา ในระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  โดยได้เพ่ิมสาขาวิชาการจดัการธรุกิจท่องเท่ียว เพ่ิมขึน้อีก 1 สาขาวิชา  
 ปีการศึกษา 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการการประเมินคณุภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสงักัด เมื่อวนัท่ี 24,25,27  
มกราคม 2557 โดยมีรายนาม  ดงันี ้
  1.  นายพิสิทธ์ิ  พฒันาอนสุรณ์  ประธานกรรมการ  
  2.   นางสาววชิราพร  มหาวงศนนัท์ กรรมการ 
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  3.   นายคณุ   เวชวิริยพาณิชย์  กรรมการ 
  4.  นางวิภาวรรณ  มานุ้ย   กรรมการและเลขานกุาร 
  5.  นางสจิุตรา  นาคแป้น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
   ต่อจากนัน้ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ ประเมิน
คณุภาพภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวนัองัคารท่ี 28  วนัพฤหสับดีท่ี 30 
และวนัศกุร์ท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2557 ดงัมีรายนามดงันี ้
   1. ดร.นดัดา องัสโุวทยั  ประธานกรรมการผู้ประเมิน 
   2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ   อ ่าค าสรง กรรมการผู้ประเมิน 
   3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารีวิลาส  กิจวิธี  กรรมการและเลขานกุารผู้ประเมิน 
   (หมายเหต)ุ  ใขณะท่ีจดัพิมพ์แผนปฏิบตัิการนี ้ ยงัไมไ่ด้รับการประกาศผลการประเมิน 
   ปีการศึกษา  2556  ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียน
พระราชทาน ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก คือ นางสาวสวุภรณ์  น้อยสงข์ นักเรียนระดบัชัน้ ปวช. 3 สาขา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ นกัเรียนได้รับรางวลัชมเชยนกัเรียนพระราชทาน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  

  ในปีการศึกษา 2556 ทางวิทยาลัยฯ ได้ปรับลดหลักสูตรลง 2 สาขาวิชา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง คือ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกับหารบริหารจัดการเรียนการสอน โดยได้เพ่ิมสาขาวิชาใหม่ในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงู จ านวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขางานภาษาองักฤษ และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

   ปีการศึกษา 2557  ทางวิทยาลยัฯ ได้เปลี่ยนหลกัสตูรการศึกษาในระดบัชัน้ ปวช. เป็น
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดย
เร่ิมใช้ในระดบั ปวช.1  

   ในทกุๆ ปี ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านทักษะ
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,พิมพ์ดีดไทย,พิมพ์ดีดองักฤษ,พิมพ์ดีดไฟฟ้าและทักษะ
การเสนอขาย โดยให้ผู้ เรียนได้เป็นผู้ เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความช านาญและความมัน่ใจใน
ตวัเอง สนับสนุนการจัดท าโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การท ากิจกรรมในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจและนอกวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ฝึกฝนการท างานเป็นกลุม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุง่เสริมศกัยภาพการท างานในอนาคต และสร้างให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจาก
ผลการแขง่ขนัทางด้านทักษะวิชาชีพท่ีจัดโดยส านักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และการ
แขง่ขนัทางทกัษะวิชาชีพ จดัโดยส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ เขต 2 ผู้ เรียนของวิทยาลยัเทคโนโลยี
วานิชบริหารธรุกิจท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนัได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัดงักลา่วเป็นจ านวนมาก   
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ข้อมูลทั่วไป 
 ปรัชญาวทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  เช่ียวชาญธรุกิจ  คิดประดิษฐ์ผู้น า  คณุธรรมส านึก 
 สีประจ าวทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  เหลือง  -  ฟ้า 
 ค าขวัญวทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  ความซ่ือสตัย์  เป็นนโยบายท่ีดีท่ีสดุ 
 อัตลักษณ์   

   ซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นแนวทางสูค่วามส าเร็จ 

 เอกลักษณ์   

   เป็นท่ีพึ่งทางการศกึษา ไมแ่สวงหาผลก าไร 
 อักษรย่อของวทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  
  วนบ. 
 สัญลักษณ์วทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
 

            
 
ปรัชญาและเป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 

 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปี
การศึกษา 2557 รวมเวลาทัง้สิน้ประมาณ 20 ปี ซึ่งช่วงเวลาท่ีผ่านมา ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจได้ด าเนินการตามแผนการพฒันาวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจท่ีก าหนดไว้เป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและบคุลากรทกุคนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดแนวคิดในการบริหารไว้
ดงันี ้
  วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เข้ามาศึกษาภายใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ มีความสามารถ โดยท่ีทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจะ
เน้นประโยชน์ให้เกิดกับผู้ เข้าศึกษา  จึงได้ตัง้ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจไว้ว่า                      
“ เชี่ยวชาญธุรกิจ คดิประดิษฐ์ผู้น า คุณธรรมส านึก”  โดยมีความหมายวา่ 

 เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง ความมุง่มัน่ของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจท่ีจะได้
ผู้ เรียนทกุระดบัมีความเช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคณุภาพ คือ มีความรู้ความสามารถ สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลเต็มศักยภาพสามารถก้าวทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยคุโลกาภิวฒัน์ จนสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรและเป็น
ท่ียอมรับโดยทัว่ไปในท่ีสดุ 

 คิดประดิษฐ์ผู้น า หมายถึง เจตนารมณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถก้าวขึน้เป็นผู้บริหารตอ่ไปในอนาคตได้ในเวลาอนัควรด้วยการกระตุ้นภาวะการ
เป็นผู้น าของผู้เรียน ให้สามารถก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานต่อไป สามารถคิดประดิษฐ์ผลงานทาง
วิชาการและน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผู้ ร่วมงานให้ได้รับการยก
ฐานะเป็นผู้น าการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพฒันาการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมบุคลิกภาพ
ของผู้เรียนให้เพียบพร้อมท่ีจะเป็นผู้น าตอ่ไปในอนาคต ได้แก่ การพฒันากิริยามารยาท การพดู การฟัง การ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม  การระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่างๆ 
โดยสามารถผสมผสานวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนังดงามของไทยได้อย่างกลมกลืนและสภุาพ
เรียบร้อย 

 คุณธรรมส านึก  หมายถึง ผู้ เ รียนทุกระดับนอกจากจะมีความรู้ความสามารถ       
เช่ียวชาญในทางธุรกิจและมีภาวะการเป็นผู้น าตามความหมายข้างต้นแล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจยงัมุง่หวงัท่ีจะให้ผู้ เรียนได้น าเอาศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัดงักลา่วไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภายใต้คณุธรรมและจริยธรรมท่ีมีอยู่ในจิตส านกึท่ีด ีแล้วจะไมก่่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรหรือตอ่สว่นรวม 
แตก่ลบัจะกลายเป็นผลเสียหายท่ีเกิดขึน้ในทางตรงกนัข้ามซึ่งเป็นอนัตรายอย่างมาก 
 
วิสัยทศัน์  
   วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ จะจดัการศกึษาให้เป็นระบบมาตรฐาน  มุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ผู้ เ รียนมีความรู้ มีทักษะในวิชาชีพโดยการปฏิบัติด้วยตนเอง และสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงจากการศกึษาดงูานจากธรุกิจในแขนงตา่งๆ มีความคิดประกอบเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ 
สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีระเบียบวินยัความรับผิดชอบ มีคณุธรรม 
จริยธรรมและสิ่งดีงามของไทย ตลอดจนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมในสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

  
เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
 จากปรัชญาข้างต้นทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจึงได้ก าหนดทิศทางเพ่ือให้
เป็นทิศทางเดียวกนัโดยก าหนดเป้าหมายของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ดงันี ้

1. พฒันาคณุภาพทางวิชาการให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชมุชน 
2. พฒันาคณุภาพการบริหาร การจดัการ ให้เป็นระบบและตอ่เน่ือง 
3. พฒันาผู้บริหารและครูให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
4. พฒันาทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน ให้มีคณุภาพสามารถเอือ้อ านวยต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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5. พัฒนาให้ผู้ เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก้าวทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านตา่งๆ  

6. พฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
   1. พฒันาคณุภาพทางการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือยกระดบัศกัยภาพของผู้ เรียนให้เป็น   
ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีทักษะการคิด มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีคณุธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสงัคม ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง ส่งเสริมการศึกษาดงูานนอกสถานท่ี การ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ สนับสนุนการจัดท าโครงงานวิชาชีพในทุกสาขางาน การท า
กิจกรรมในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจและนอกวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ฝึกฝนการ
ท างานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมศักยภาพการท างานในอนาคต และสร้างให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   2.  พฒันาบคุลากรทางการศกึษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้มีศกัยภาพ
สงู โดยสง่เสริมให้ท าการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ และสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมในสาขางานหรือ
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ผา่นการอบรม การสมัมนา และการศึกษาดงูาน กระตุ้นให้เกิดคณุลกัษณะความเป็น
ผู้น า ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัประชาธิปไตย มีการกระจายอ านาจ
ในการตดัสินใจส าหรับการปฏิบตัิงานทกุระดบั เสริมสร้างศกัยภาพให้กับครูผู้สอนผ่านการเขียนโครงการ
สอน แผนเตรียมการสอนล่วงหน้า การวิจัยในชัน้เรียน การนิเทศการสอน การสร้างสรรค์นวตักรรมทาง
การศกึษา การจดัท าแฟ้มสะสมงาน สนบัสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจ เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามคัคีและความผกูพนัตอ่วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
   3. พฒันากระบวนการบริหารจดัการของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยยึด
หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มีการวางแผนงานการปฏิบัติตามขัน้ตอน มีการก ากับ
ติดตามตรวจสอบ มีการน าผลมาปรับปรุงการท างาน กระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน เช่น การใช้ฐานข้อมูลผู้ เรียน ฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ฐานข้อมลูการเงินและฐานข้อมลูห้องสมดุอย่างตอ่เน่ือง มีการประเมินผลการ
ท างานของบคุลากรอย่างโปร่งใสและยตุิธรรม 
   4. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองโดยพิจารณา จากความต้องการของผู้ เ รียน และ
ตลาดแรงงาน มีการน าภมูิปัญญาความรู้ภายในท้องถ่ินมาเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูร เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน มุง่ขยายหลกัสตูรให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพมากขึน้ 
และขยายระดับการศึกษาให้สูงขึน้ เพ่ือให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้เป็นสถาบันทาง
การศกึษาของชมุชนและท้องถ่ินตอ่ไป 
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   5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ห้องปฏิบตัิการ ห้องสมดุ ส่ือการเรียนรู้ วสัดอุปุกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีจ านวนเพียงพอท่ีจะใช้งาน และสรร
หานวตักรรมทางการศกึษามาใช้สนบัสนนุการเรียนการสอน รวมทัง้จัดบุคลากรเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากร
ของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 
พนัธกิจ (Mission) 
   วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจจดัระดบัการเรียน การสอน เป็น  2 ระดบั คือ ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู โดยมีพนัธกิจ ดงันี ้

  1.   จดัระบบการบริหารและการจดัการ ให้มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของชมุชนและสงัคม 
 2.   ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน ให้วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช  
                  บริหารธรุกิจเป็นสถาบนัทางการศกึษาของชมุชนและท้องถ่ิน 

3. สรรหาและพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ 
4. ปรับปรุงและพฒันาอาคาร  สถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องกบั  

การเรียนการสอน 
5. จดัให้มีส่ืออปุกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. สง่เสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคณุลกัษณะท่ีดี ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

บรรทดัฐานการจดัการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
   วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้จัดการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คณุภาพของผู้เรียนเป็นส าคญั ในขณะเดียวกนัก็ได้ผสมผสานการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เป็นคนท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรมด ารงสิ่งท่ีดีงามของไทย รักสิ่งแวดล้อม การพฒันาตนเองให้เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีดี สง่เสริมภาวะ
ความเป็นผู้น า จึงได้ก าหนดบรรทดัฐานการศกึษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจไว้ดงันี ้

1.   พฒันาคณุภาพผู้ เรียนทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวิตและก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตา่งๆ ในสงัคม  
 2.   ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีมีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ศกึษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง   
 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
 3.   พฒันาผู้เรียนทางด้านคณุธรรม จริยธรรม และมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์เป็นท่ี 
  ยอมรับของสงัคมภายนอก 
 4.   พฒันาผู้เรียนให้มีการฝึกฝนทกัษะ ความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยสามารถปฏิบตัิงาน 
  ได้จริง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
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  5. พฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การจดัการเรียนการสอนที่เน้นด้านการเรียนรู้ 
   วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะ
พืน้ฐานทางวิชาชีพ สามารถปฏิบตัิได้จริง มีการพฒันาตนเอง ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด ารงสิ่งท่ีดีงามของ
ไทยไว้ เป็นพืน้ฐานของจิตใจ จึงได้จดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ครูผู้สอนมีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือพฒันาผู้เรียนให้เป็น 
                              ผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.   จดัให้ผู้ เรียนมีการฝึกฝนทางด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยใช้การ 
                              เรียนรู้ทางการฝึกงานในสถานประกอบการและการจดัท าโครงงานตรงตามวิชาชีพ 

  ของตนเอง 
 3.   จดัการเรียนรู้ท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนรู้จกัคิด และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง โดยใช้ 
  หลกัการทางคณิตศาสตร์ และเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ 

4. จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ภายในและภายนอกวิทยาลยัเทคโนโลยี   
วานิชบริหารธรุกิจ เพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

5. เน้นการเรียนรู้ท่ีมีการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม สิ่งดีงามของไทยให้แก่ผู้ เรียน 
6. จดัการเรียนรู้ทางด้านการใช้ภาษาองักฤษและสนบัสนนุการใช้ภาษาไทยท่ีถกูต้อง 
7. จดัการเรียนมุง่เน้นทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้ เรียนก้าวทนัตามเทคโนโลยีท่ีทันสมยั

อยู่ตลอดเวลา 
 
ขอบข่ายการจดัการเรียนการสอน 
   วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
เสริมสร้างทกัษะแก่ผู้ เรียน ดงันี ้

1. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิจากประสบการณ์จริง การใช้ความคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
2. ทกัษะการใช้เหตผุลประกอบในการแสดงความคิดเห็น หรือในการกระท า 
3. ทกัษะการสร้างภาวะผู้น าและการปฏิบตัิตนในสงัคมส าหรับโอกาสและสถานท่ีตา่งๆ 
4. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม มุ่งปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมสิ่งดีงามของไทยและรักษา     
สิ่งแวดล้อม วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจจงึได้จดัโครงการและกิจกรรมภายใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้แก่ผู้ เรียนตลอดปีการศกึษา 

  



9 
 

แนวทางการจดัการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) หลกัสตูรอาชีวศกึษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ กระทรวงศึกษาธิการ  
ก าหนดระยะเวลาในการเรียน 3 ปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขางาน   คือ  

 -  สาขางานการบญัชี    
 -  สาขางานการขาย   
 -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 -  สาขางานภาษาตา่งประเทศ 
 

 ในปีการศกึษา 2557 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้เพ่ิมหลกัสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดย
เร่ิมใช้ในระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปีท่ี 1 และจะเปลี่ยนไปจนถึงระดบัชัน้ ปวช.3 ในปีการศึกษา 
2559 โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขางาน   คือ  

 -  สาขางานการบญัชี    
 -  สาขางานการขาย   
 -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 -  สาขางานภาษาตา่งประเทศ  
 

  ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ใช้
หลักสตูรอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา พ.ศ.2546 ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ 
ก าหนดระยะเวลาในการเรียน  2  ปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 4 สาขาวิชา คือ 
   -   สาขาวิชาการบญัชี        
   -   สาขาวิชาการตลาด          
   -   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
   -   สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
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หลักสูตรการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556-2558 
 1.  หลกัสตูรอาชีวศกึษา 

 โครงสร้างหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) 
กระทรวงศกึษาธิการ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สายวชิาพณิชยการ 

วิชา การบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 
 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

วิชาสามญั 

- วิชาสามญัทั่วไป 
- วิชาสามญัพืน้ฐาน
วิชาชีพ 

วิชาชีพ 

- วิชาชีพพืน้ฐาน 

- วิชาชีพสาขาวิชา 
- วิชาชีพสาขางาน 
- โครงการ 

วิชาเลอืกเสรี 

 
20 
8 
 
 
10 
16 
36 
4 
10 

 
20 
8 
 
 
10 
16 
36 
4 
10 

 
20 
8 
 
 
10 
16 
36 
4 
10 

 
20 
8 
 
 
10 
16 
36 
4 
10 

รวม 108 108 108 112 

2. หลกัสตูรอาชีวศกึษา 
โครงสร้างหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2556 ของส านกังาน

คณะกรรมการอาชีวศกึษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สายวิชาพณิชยการ 
 วิชา การบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต  
วิชาทกัษะชีวิต 

- วิชาสามญัทั่วไป 
วิชาวิชาทกัษะวิชาชีพพืน้ฐาน 
วิชาทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาทกัษะวิชาชีพเลอืก 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
โครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ 
วิชาเลอืกเสรี 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

 
23 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 

 
23 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 

 
23 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 

 
23 
18 
24 
21 
4 
4 
10 
- 

รวม 104 104 104 104 

 
หมายเหตุ  เร่ิมใช้ปีการศกึษา 2557 ในระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1  
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 3.   หลกัสตูรอาชีวศกึษา ของส านกังานคณะกรรมการอาชีวะศกึษา พ.ศ. 2546 ประเภทวิชา
บริหารธรุกิจ เป็นหลกัสตูรท่ีใช้กบันกัศกึษาระดบัชัน้ ปวส.  

 3.1 โครงสร้างหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  (รับผู้จบปวช.) 
วิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศฯ 

 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 
วิชาสามญัทั่วไป 
วิชาสามญัพืน้ฐานวิชาชีพ
วิชาชีพพืน้ฐาน 
วิชาชีพสาขาวิชา 
วิชาชีพสาขางาน 
โครงการ 
วิชาเลอืกเสรี 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 

ฝึกงาน 4 4 4 4 
รวม 89 89 90 89 

 
  3.2  โครงสร้างหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู    (รบัผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า) 

วิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศฯ 
 หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

วิชาศกึษาทั่วไป 
วิชาสามญัพืน้ฐานวิชาชีพ
วิชาชีพพืน้ฐาน 
วิชาชีพสาขาวิชา 
วิชาชีพสาขางาน 
โครงการ 
วิชาเลอืกเสรี 
วิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 
14 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 
14 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 
14 

13 
8 
15 
24 
15 
4 
6 
14 

ฝึกงาน 4 4 4 4 
รวม 103 103 

 
104 103 

การวัดผล ประเมินผลและรายงานผลการศึกษา 
 1. หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  ยึดระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา/การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2545 พ.ศ.2547  โดยมีการประเมินผล ดงันี ้
  1.  การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ได้ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเน่ือง
ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานท่ี
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มอบหมาย  ซึ่งครอบคลมุจุดประสงค์และเนือ้หาวิชาโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความ
เหมาะสม 
  2.  ให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการ
ประเมิน แตล่ะกิจกรรม  และงานท่ีมอบหมายในอตัราส่วนตามความส าคญัของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ี
มอบหมาย 
  3. ให้ด าเนินการประเมินผลการเรียนผู้เรียนอาชีวศกึษาระบบทวิภาค จากการปฏิบตัิงาน
จริงในสถานประกอบการ ตามวิธีการท่ีครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานก าหนด 
  4.  การรายงานผลการศึกษา ในแต่ละรายวิชา ก าหนดเป็นล าดบัคะแนนต่าง ๆ ซึ่งมีค่า
ระดบัคะแนนตอ่หน่วยกิตและผลการศกึษาเป็นตวัเลข 8 ระดบั คือ  4.0,3.5,3.0,2.5,2.0,1.5,1.0,0 
  5.  ผู้ เรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผู้ เรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขาสาย หรือตาม
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร  โดยให้ระดบัผลการประเมิน ดงันี ้ ผ่าน  
หมายถึง  ผลการประเมินผา่นเกณฑ์   ไมผ่า่น หมายถึง  ผลการประเมินไมผ่า่นเกณฑ์ 
 
การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้จัดการบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยจัดตัง้เป็นคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดนโยบาย วางแผน ก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบงานในฝ่ายตา่งๆ ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ซึ่งท าให้วิทยาลยัเทคโนโลยี
วานิชบริหารธรุกิจมีความสามารถในการบริหารและจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได้ ดงันี ้
 
คณะผู้บริหาร 
  มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวางแนวทางในการบริหารภายใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  1. นายสทุศัน์ จลุชาต ผู้รับใบอนญุาต/ผู้อ านวยการ 
  2. นายกิตติ ค าศิริ รองผู้อ านวยการ 
  3. นายชยตุ จลุชาต ผู้จดัการ 
  4. นายกฤษณ์ ค าศิริ รองผู้จดัการ 
  5. นายสิตางศุ์  จลุชาต รองผู้จดัการ 
 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ  
 มีหน้าท่ีในการวางแผน ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงาน ก ากบัติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
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  1. นายสทุศัน์ จลุชาต ประธานกรรมการ 
  2. นายชยตุ จลุชาต กรรมการ 
  3. นายกิตติ   ค าศิริ กรรมการและเลขานกุาร 
  4. นายบญุเรือง ตนัยา ผู้ทรงคณุวฒุิ/กรรมการ 
  5. นายโกวิทย์ เสาวพงษ์ ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 
  6. นายสิตางศ์ จลุชาต ผู้แทนครู 
  7. นายกฤษณ์ ค าศิริ กรรมการ 
 
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ  
 มีหน้าท่ีในการวางแผนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ก ากบัตดิตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
   1. นายเรืองสนัต์   จนัมาค้อ ผู้แทนครู 
   2. นางสาวประชิด   ปริญญาชยัศกัดิ์ ผู้แทนครู 
   3. นายศิระพงษ์   จิตตประมวลบญุ ผู้แทนชมุชน 

   4. พระครูพิมลสีลสงัวร ผู้แทนชมุชน 

   5. นายตนภุทัร   แสงเทียน ผู้แทนผู้ปกครอง 
   6. นายโกศล  ทบัทิมเขียว ผู้แทนผู้ปกครอง 
   7. นางสาวกมลวรรณ   แซ่ตัง้ ผู้แทนนกัเรียน 

  8. นางสาวศิริพร   อ้วนละมยั ผู้แทนนกัเรียน 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ  
  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดตัง้กลุ่มงานวางแผนและประกันคณุภาพ
การศึกษา (Planning and Educational Assurance Group) เมื่อต้นปีการศึกษา 2557  มีหน้าท่ีวาง
แผนการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการท างานของฝ่าย/งานต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจ ให้มีความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก (สมศ.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1. นายกิตติ   ค าศิริ หวัหน้ากลุม่งานวางแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. นางสาวศริณนา  รักแจ้ง บคุลากรกลุม่งานและวางแผนประกนัคณุภาพการศกึษา 
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การจดัชัน้เรียน 

   ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้จัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.) หลกัสตูรอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวะ
ศกึษา พ.ศ.2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยในปีการศึกษา 2556 ในระดบั ปวช.ชัน้ปีท่ี 2-3 และในปี
การศึกษา 2557 ได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนระกับชัน้  ปวช.1 จ านวนผู้ เ รียน ดังตารางท่ี  1และ 2                
(ข้อมลูยอดประมาณการจ านวนนกัเรียน ณ 30 พ.ค.56) 
ตารางท่ี  1  แสดงการจัดชัน้เรียนจ าแนกตามจ านวนผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2557 
คดิเป็นร้อยละ 

 -  ปวช. ชัน้ปีท่ี  1 
 -  ปวช. ชัน้ปีท่ี  2 
 -  ปวช. ชัน้ปีท่ี  3 

264 
192 
198 

28 
21 
21 

รวม 654 70 

 -  ปวส. ชัน้ปีท่ี  1 
 -  ปวส. ชัน้ปีท่ี  2 

138 
145 

15 
15 

รวม 283 30 
รวมทัง้หมด 937 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามสาขาวชิา ปีการศึกษา 2557 

 
อาคารและสถานที่เรียน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานท่ีภายใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ให้มีความสะอาดร่มร่ืน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีบรรยากาศท่ีดีทัง้
ภายในบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจและรอบบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีห้องเรียนรอบเช้าจ านวน 20 ห้องและรอบบ่าย 
จ านวน 20 ห้อง รวม 40 ห้อง มีห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ห้อง  มีเคร่ือง
จ านวน 40 ถึง 45 เคร่ืองต่อห้อง ในปัจจุบันวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีอาคารเรียน 3 หลัง 
ได้แก่ 
  - อาคาร 5 ชัน้ 2 หลงั 
  - อาคาร 2 ชัน้ 1 หลงั 
  อาคารประกอบ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ สงู 2 ชัน้  1 หลงั  
  อาคารโรงอาหารและโรงพละสงู 1 ชัน้  2  หลงั 
  สถานท่ีและอาคาร ได้รับการดแูลให้เกิดความปลอดภยั สะอาด เรียบร้อย มีอปุกรณ์การ
เรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมใช้งานอย่างเตม็ประสิทธิภาพตลอดเวลา   
  วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจมีอปุกรณ์การเรียน การสอน เพ่ือช่วยเพ่ิมทกัษะและ
ความเข้าใจของผู้ เรียน เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้โปรแกรมทันสมยั เคร่ืองพิมพ์

หลักสูตร 

2557 

สาขาวิชา 
การบัญชี 

สาขาวิชา 
การขาย/การตลาด 

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ/
การท่องเที่ยว 

รวม 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
- ปีที่  1 
- ปีที่  2 
- ปีที่  3 

- 
39 
29 

- 
55 
53 

- 
56 
83 

- 
42 
33 

264 
192 
198 

รวม 68 108 139 75 654 
ประกาศนียบัต รวิ ช าชี พ
ชัน้สงู 
- ปีที่  1 
- ปีที่  2 

 
 
36 
32 

 
 
32 
38 

 
 
62 
65 

 
 
8 
10 

 
 
138 
145 

รวม 68 70 127 18 283 
รวมทัง้สิน้ 136 178 266 93 937 
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เอกสารระบบดิจิตอล เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองบันทึกเสียงพร้อมหูฟัง เคร่ืองฉายแผ่นใส พร้อมอปุกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอน ซึ่งมีอย่างพอเพียงและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
  นอกจากนี ้ยงัมีสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือบริการให้แก่ผู้ เรียน ได้แก่ 
  - โรงอาหารภายในบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
  - ตู้เก็บของส าหรับผู้ เรียน 
  - เอกสารประกอบการศกึษาส าหรับผู้ เรียน 
  - โทรศพัท์สายตรง 
  - โทรศพัท์สาธารณะภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
  - บริการตู้เย็นน า้ดื่ม 

- ร้านค้าสวสัดิการ (สหกรณ์) 
- บริการ Internet  WI-FI ภายในบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้แก่

นกัเรียน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
 
บุคลากร 
  ในปีการศกึษา 2557 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีบุคลากร รวมทัง้สิน้ 52 คน 
สามารถจ าแนกเป็นบคุลากรผู้สอน 35 คน และบคุลากรสนบัสนนุ 17 คน แบ่งได้ ดงันี ้
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมีบุคลากรผู้สอนจ านวนทัง้สิน้ 35 คน โดยแบ่งได้ 
ดงันี ้
 - ครูประจ า 32 คน 
 - ครูพิเศษ   3 คน 
  ครูผู้สอนประจ ามีความรู้ในระดบัปริญญาตรีและสงูกวา่ปริญญาตรีทัง้สิน้ 35 คน ดงันี ้
 - ระดบัปริญญาโท    8  คน 
 - ระดบัปริญญาตรี   27 คน 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจมีบุคลากรสนับสนุนการสอน เพ่ือช่วยเหลือในการ
อ านวยความสะดวก และจดัเตรียมอาคาร สถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมและเหมาะสม 
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน จ านวนของบคุลากรสนบัสนนุมีจ านวน ดงันี ้
 - บคุลากรสนบัสนนุจ านวน      17 คน 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ มีนกัศกึษาทัง้หมดประมาณ  คน ครูประจ าจ านวน 
32 คน คิดเป็นอตัราสว่นครูประจ าทัง้หมด ตอ่นกัศกึษา เท่ากบั 1 ตอ่ 28 
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ส่วนที่  2 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
เป้าหมายในการพฒันาของวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ  
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  มีการก าหนดเป้าหมายและนโยบายเพ่ือพัฒนาวิทยาลยั
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานในแตล่ะด้าน ดงันี ้
งานด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 

1. สง่เสริมระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ  อดทนมีความขยนั ซ่ือสตัย์ และมีจิตสาธารณะ 

2. ผู้เรียนมีความตระหนกัถึงคณุคา่ของวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาไทย และร่วมกนัรักษา
ไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณีและภมูิปัญญาไทย 

3. ผู้ เรียนมีความจงรักภกัดีและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความ
ตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ รู้จักการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนเองตามหลกัประชาธิปไตย 

4. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัวและสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 3 แสดงเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในด้านพัฒนาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ 

1.   ส่งเสริมผู้ เรียนเป็นผู้ ที่มี
ระ เ บี ยบวิ นัย  มี ค ว าม
รับผิดชอบ  อดทนมีความ
ขยัน ซื่อสัตย์  และมีจิต
สาธารณะ 

-   ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม
ให้แก่ผู้ เรียน ในทุกรายวิชา เพื่อให้
ผู้ เ รียนได้ตระหนักและประพฤติ
ปฏิบัติให้ผู้ เ รียนเป็นผู้ ที่มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ  อดทนมี
คว าม ขยั น  ซื่ อ สัต ย์  แ ล ะมี จิ ต
สาธารณะต่อไป 

-    จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ความรู้  ใน
เร่ืองระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ  
อดทน มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมี
จิ ตส าธ า รณะ  ทั ง้ ใ นแ ละ นอ ก
ห้องเรียน 

-   สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อสง่เสริมผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ  อดทนมี
คว าม ขยั น  ซื่ อ สัต ย์  แ ล ะมี จิ ต

-   ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ  อดทนมีความขยัน 
ซื่อสตัย์ และมีจิตสาธารณะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้ เรียนทัง้หมด 
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สาธารณะ 
 -   ส่งเสริม ผู้ เรียนที่กระท าความดี ให้

เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องจาก
ครู  ผู้ เ รียนและบุคคลต่างๆ  ทั ง้
ภายในและภายนอกวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

2.  ผู้ เรียนมีความตระหนักถึง
คุณ ค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย และร่วมกันรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมประ เพณี
และภูมิปัญญาไทย 

-   จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
โดยจัด กิ จก ร รมที่ ส่ ง เ ส ริมกา ร
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์
พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระบรมราชินี  
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และ
กิจกรรมวนัไหว้ครู เป็นต้น 

-    ผู้ เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย อยู่ในระดับพอใช้ขึน้ไป 
มากกว่าร้อยละ 80  ของผู้ เ รียน
ทัง้หมด 

3. ผู้ เ รียนทุกคนมีความ
จงรักภักดีและเทิดทูนใน
สถาบนั ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความ
ตระหนักถึ งความเ ป็ น
ป ระช า ธิป ไ ตย  โดยมี
พ ร ะ มห า ก ษั ต ริ ย์ เ ป็ น
ประมุข รู้จักการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง
ตามหลกัประชาธิปไตย 

-   จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ และ         
วันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ
แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

-   สง่เสริมการจัดกิจกรรม ให้ผู้ เรียนได้
ตระหนกัถงึค าว่าประชาธิปไตย โดย
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
การใช้สทิธิ เสรีภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้อง เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง  
การเลือกหัวหน้าเวร หัวหน้ากลุ่ม 
เป็นต้น 

-   ผู้ เรียนมีความตระหนักถึงความเป็น
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย โ ด ย มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเอง
ตามหลกัประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
พอใช้ขึน้ ไป มากกว่าร้อยละ 75 
ของผู้ เรียนทัง้หมด 

4.  สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
คว า ม เ ข้ า ใจ  ใ น ห ลัก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัวและ
สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธิภาพ 

-  จัดอบ รมความ รู้ เ ก่ี ย วกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ผู้ เรียนทกุคน 

-  ครูผู้ สอนสอดแทรกความรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
ชัว่โมงสอน ทกุรายวิชา 

-   จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และ
เ กิดทักษะ  เพื่ อน า ไปใ ช้ ใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
อย่างมีประสทิธิภาพ 

-    ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อย
ละ 75 ของผู้ เรียนทัง้หมด 
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งานด้านอาคารสถานท่ี 
1.   ปรับปรุง อาคารเรียนและสถานท่ีในบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้มีความ

สะอาด ปลอดภยั เพ่ือให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนในทกุระดบัชัน้ 
2.   พฒันาสถานท่ีในบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้มีความร่มร่ืน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้

มีท่ีส าหรับพกัผอ่น หย่อนใจ เพ่ิมมากขึน้ 
3.  ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอีเ้รียนให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ และมีความเพียงพอพร้อมในการใช้

งานอยู่เสมอ  
ตารางท่ี 4 แสดงเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในด้านอาคารและสถานท่ี 
  เป้าหมาย   ยุทธศาสตร์ ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
1.  ปรับปรุง อาคารเรียนและ

ส ถ า น ที่ ใ น บ ริ เ ว ณ
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้
เหมาะแก่การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนในทกุระดบัชัน้ 

-  จั ด ท า แผน เ พื่ อ ป รั บป รุ ง  แ ล ะ
ซ่อมแซมอาคารเรียน และสถานที่ 
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

-   จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ป้องกันหรือ
ระงับเหตุจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายกับครูและผู้ เรียน
อย่างพียงพอ 

-   ปรับปรุงพฒันาอาคารเรียน สถานที่
บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจและอปุกรณ์ต่างๆ ให้มี
ความพร้อมใช้งาน 

-   ส่ง เส ริมใ ห้ความ รู้การป้องกัน
อบุติัภัยให้แก่ผู้ เรียนและครู  

-   บุคลากรภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจมี
ความปลอดภัยจากอุบั ติ เหตุ
ต่างๆ มากกว่าร้อยละ 95   

-   ครูและผู้ เรียน มีความพึงพอใจใน
อาคารเรียนและสถานที่ภายใน
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ว า นิ ช
บริหารธุรกิจว่ามีความสะอาด
ปลอดภัย เหมาะแก่การเรียนรู้ ใน
ระดับพอใช้ขึน้ ไป ไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ 75  

  
 

2.  พัฒนาสถานที่ให้มีความ
ร่มร่ืน เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีที่
ส าหรับพักผ่อน หย่อนใจ
เพิ่มมากขึน้ 

-  จัดหาต้นไม้กระถางและต้นไม้
ประดบั ตกแต่งบริเวณอาคารเรียน 
และสถานที่ภายในบริเวณวิทยาลยั
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  

-    จดัหาที่นัง่พกัผ่อนมากขึน้  

-   ครูและผู้ เรียน มีความพึงพอใจ ใน
ระดับพอใช้ขึน้ ไป ไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

3.   ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอีเ้รียน
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานไ ด้  และมีความ
เพียงพอพร้อมในการใช้
งานอยู่เสมอ 

-   ส ารวจโต๊ะ เก้าอีข้องครูและผู้ เรียน 
เพื่อวางแผนจัดหาหรือซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดี พร้อม  ใช้งาน  

-    จัดหาและซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอีข้อง
ครูและผู้ เรียนให้มีความเพียงพอ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

-   ครูและผู้ เรียน มีความพึงพอใจ ใน
ระดับพอใช้ขึน้ ไป ไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 
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งานด้านธุรการและบุคลากร 
1. พฒันาระบบการจดัเก็บฐานข้อมลูของบคุลากรและงานเอกสารตา่งๆ อย่างเป็นระบบ 
2. จดัหาครูให้สอนได้ตรงตามสาขาวิชาชีพ หรือตามความถนดัได้อย่างเหมาะสม 
3. พฒันาบคุลากรในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้สามารถบริหารงานอย่างครบวงจร

ตามวงจรคณุภาพ PDCA 
4. พัฒนาบุคคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจสามารถท างานเป็นทีมและให้

ค าแนะน าซึ่งกนัและกนัอย่างกลัยาณมิตร 
ตารางท่ี 5  แสดงเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในด้านธรุการและบคุลากร 

 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
1.  พัฒนาระบบการจัดเก็บ

ฐาน ข้อมูลของบุคลากร
และ งาน เ อกสาร ต่ า งๆ 
อย่างเป็นระบบ 

-   พัฒ น า ร ะ บบฐ าน ข้ อ มู ล ท า ง
สารสนเทศของงานธุรการให้มีปะ
สทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

-    พัฒนาบุคลากรภายในงานธุรการ
ให้มีความ รู้และความเข้าใจใน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง มี
มาตรฐานมากขึน้ 

-   จดัหาสถานที่และอุปกรณ์ ที่ช่วยใน
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้
สามารถค้นหาได้อ ย่างถูก ต้อง 
รวดเร็ว 

-   การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีความ
รวดเร็ว ถกูต้องมากขึน้ 

-    บุ ค ล า ก รภ า ย ใ น วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มี
ความพึงพอใจในการบริการของ
ฝ่ายธุรการ มากกว่าร้อยละ 80 

2.  จดัหาครูให้สอนได้ตรงตาม
สาขาวิช าชีพ  ห รือตาม
ค ว า ม ถ นั ด ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

-   คัดเลือกครูที่จบการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาชีพที่ ต้องการให้เข้ามา
สอนผู้ เรียน ตามสาขาวิชาต่างๆ  

-   ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มมากขึน้ 

-     ครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพ 
หรือตามความถนัดในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ ร้อยละ 90 ของครู
ทัง้หมด 

 

3. พัฒน าบุ ค ล า ก ร ใ น         
วิ ท ย า ลัย ฯ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
บริหาร งานอย่างครบวงจร
ตามวงจรคณุภาพ PDCA 

-   ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมและ
จัดการท างานตามขัน้ตอนของ
PDCA ได้อย่างถกูต้องครบวงจร 

-   ค รูสามารถน าวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใช้ในการพัฒนางาน
ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธิภาพ 

4. พัฒนาบุคคลากร ใน
วิทยาลยัฯสามารถท างาน
เป็นทีมและให้ค าแนะน าซึ่ง
กั น แ ล ะ กั น อ ย่ า ง
กลัยาณมิตร 

-   ส่งเสริมให้ครูท างานเป็นทีมจัดการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนผลของการ
จัดการเรียนการสอนทัง้สภาพที่
ส าเ ร็จ และปัญหาที่พบจากการ
สอน ภาคเรียนละอย่างน้อย 1 ครัง้ 

-    ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการ
ท างานเป็นทีม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การสอนซึ่ง
กนัและกนั 
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งานด้านทะเบียนและวัดผล 
1.   พฒันาครูและเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ในงานทะเบียนและวดัผลรวมทัง้หลกัสตูรทางการศึกษาท่ี

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
2.   พฒันา ปรับปรุงระบบสื่อสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมลูประวตัิผู้ เรียนและผลการเรียนของ

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
3.   ปรับปรุงและพัฒนางานหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางด้านการเรียนของผู้ เ รียนให้มีความ

หลากหลาย เพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ 
ตารางท่ี 6 แสดงเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และผลส าเร็จท่ีคาดหวงั ในด้านวดัและประเมินผล 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
1. พัฒนาครูและเจ้าหน้าที่

ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ใ น ง า น
ทะเบียนและวัดผล และ
หลกัสตูรทางการศึกษาที่
มีเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ   

-   พฒันาครูและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการ
อบรมทางด้านงานทะเบียนและ
วัดผล รวมทัง้ เ ร่ืองหลักสูตรทาง
การศกึษาอยู่เสมอ 

 

- ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ 
ทักษะทางด้านการวัดผลและ
ประเมินผล มีการพัฒนาด้าน
หลัก สูต ร ขอ ง ท าง วิ ทย า ลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเป็น
ประจ าทกุปี 

2. พัฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ระบบสื่อสารสนเทศ ใน
การจัดเก็บข้อมูลประวัติ
ผู้ เ รียนและผลการเรียน
ขอ งผู้ เ รี ยนอ ย่ า ง เ ป็ น
ระบบและรวดเร็วมากขึน้ 

-   พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศภายใน
งานทะเบียนและวดัผล เพื่อใช้ในการ
จดัเก็บข้อมลูประวติัและผลการเรียน
ของผู้ เรียน 

-   จัดอบรมครู เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
และทกัษะในการใช้สือ่สารสนเทศใน
งานทะเบียนและวดัผล  

 -  จดัเก็บข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ เรียน ให้
เป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ
ข้อมลูในขัน้ต่อไป 

-  การจัด เ ก็บ ข้ อมูล ทาง ด้ า น
ประวัติและผลการเ รียนของ
ผู้ เรียนมีความถูกต้อง เป็นระบบ 
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วมากขึน้ มีความ        พึง
พอใจจากผู้ ใช้งานมากกว่าร้อย
ละ 75  

3. ปรับปรุงและพัฒนางาน
หรือกิจกรรมที่ส่ง เสริม
ทาง ด้านการเ รียนของ
ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ค ว า ม
หลากหลาย เพื่อพัฒนา
ให้ผู้ เ รียนมีผลการเรียน     
ที่ดีขึน้ 

-    จดัอบรมให้ความรู้แก่ครูเพื่อส่งเสริม
ความรู้ให้แก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนมีผล
การเรียนที่สงูขึน้ 

-     ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วย
การจัดกิจกรรมทางการเ รียน รู้
ภายในวิทยาลัยและภายนอก
วิทยาลยั 

 -    สง่เสริมให้ครูผู้สอนมีการสอดแทรก
กิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ เรียน
อย่างสม ่าเสมอ 

- ผู้ เ รียนมีผลการเ รียนที่ สูงขึ น้ 
มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
ผู้ เรียนทัง้หมด 
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  ลักษณะการด าเนินการ 
  วิทยาลยัฯประเมินแผนยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการในธรรมนูญวิทยาลยัฯโดยพิจารณา
ผลการประเมินจากความคิดเห็นหลากหลายของหลายฝ่าย ในลกัษณะของการสอบถามใน รูปแบบตา่ง  ๆ  
เช่น  การสอบถาม, การสมัภาษณ์, การสงัเกต เป็นต้น 
  การตรวจสอบ 
  วิทยาลยัฯจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในด้านตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
   1. ตรวจสอบโดยการประเมินตนเอง เป็นการตรวจสอบท่ีวิทยาลัยฯด าเนินการ
ประเมินผลด้วยตนเองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการปฏิบัติงานของ
บคุลากร ผลการปฏิบตัิงานสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ของงานและสอดคล้องตามปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนหรือไม่ อย่างไร มีข้อปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะและน าข้อปรับปรุงหรือ
ข้อเสนอแนะไปพฒันาปรับปรุงแก้ไขครัง้ตอ่ไป หรือไม ่อย่างไร การด าเนินงานมีหลกัปฏิบัติ มีขัน้ตอนของ
การศกึษา  วางแผน การพิจารณาอนมุตัิ การก ากบัติดตามผล ประเมินและสรุปผลงานหรือไม ่อย่างไร 
   2. ตรวจสอบจากภายนอกวทิยาลัยฯ  เป็นการตรวจสอบท่ีกระท าโดยบคุคลภายนอก
ของวิทยาลัยฯ เช่น การพิจารณาให้ความเห็นโครงการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนโดยคณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลยัฯท่ีมีตวัแทนผู้ปกครองผู้เรียนและตวัแทนจากกระทรวงเข้าร่วมด้วย   
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ส่วนที่ 3 
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

  วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ได้ค านึงถึงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเป็นหลกัโดยมี
จดุเน้นในด้านตา่ง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกับศกัยภาพของวิทยาลยั
เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและความต้องการของชุมชน และสงัคมโดยส่วนรวม จุดเน้นในการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา ก าหนดไว้รวม  4  ด้าน ดงันี ้
 1. จุดเน้นด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ 

1.1   จุดเน้น  (Priority) 
     1. พฒันาและปรับปรุงห้องสื่อการสอนได้มาตรฐาน จัดเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ให้มี

ความทนัสมยัจดัหาหนงัสือและสื่อการเรียนรู้ให้มากขึน้  
     2. จดัหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้และการใช้งานทางด้านสารสนเทศ ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกบัผู้ เรียน 
      3.  มีห้องปฏิบตัิการตา่ง ๆ มีอปุกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 
        4.  อาคารเรียน  อาคารประกอบและสถานท่ีทัว่ไปเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
      5.  การสาธารณูปโภค ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้มาตรฐาน 

สามารถอ านวยความสะดวกในด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารได้เป็นอย่างดี 
      6.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้ เรียนให้มีความร่มร่ืน เหมาะแก่การเรียนรู้มากย่ิงขึน้ 

ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานท่ีให้มีความมัน่คง ปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา 
 1.2   กิจกรรม (Activity) 
    1. ปรับปรุง ตกแตง่อาคารเรียน อาคารประกอบและสถานท่ีตา่ง ๆ ให้เป็นปัจจบุนั 

     2. ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการตา่ง ๆ ให้มีอปุกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. พฒันาส่ิงแวดล้อม จดัภมูิทศัน์และบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม
น่าอยู่อาศยั และเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 
 4. ปรับปรุงห้องสมดุ และห้องสื่อการสอนให้มีวสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัยคุเทคโนโลยี 
(Information Technology) 
 5.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้
เพียงพอ และเหมาะสมกบัความจ าเป็นพืน้ฐาน 
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  1.3    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Intened  Outcome) 
อาคารเรียน  อาคารประกอบมีความพร้อม  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ  

สามารถใช้สอยประโยชน์ทางการศึกษาได้สงูสดุ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม
และน่าอยู่อาศยั  เอือ้ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จุดเน้นด้านบุคลากร 
             2.1  จุดเน้น  (Priority) 

1. บุคลากรมีใจศรัทธาในอาชีพ มีจิตมุ่งมั่นในการท างานและเสียสละเป็นผู้ ท่ีมี
คณุธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในอาชีพครู เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
  2.    บคุลากรสามารถใช้สื่อ  นวตักรรม และเทคโนโลยีพฒันาการเรียนการสอนได้และ
มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานตา่ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.    บคุลากรศกึษารูปแบบการท างาน ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ให้ตรงตามสาขาวิชาท่ี
สอน เพ่ือจดัท าผลงานทางวิชาการ เน้นการใช้ทกัษะในการสอนโดยใช้นกัเรียนเป็นส าคญั 
 4.    พฒันาระบบการให้สวสัดิการและความช่วยเหลือบคุลากรของวิทยาลยัเทคโนโลยี
วานิชบริหารธรุกิจให้ได้รับสวสัดิการ และมีขวญัก าลงัใจในการท างานเพ่ิมขึน้ 
      2.2  กิจกรรม  (Activity) 
  1.   พฒันาองค์กร เพ่ือให้บคุลากรเกิดการพฒันา 
  2.   จดัอบรมการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
  3.   สนบัสนนุการศกึษาค้นคว้าด้านการเรียนการสอน เพ่ือจดัท าผลงานทาง    
                                   วิชาการ 
  4.   จดัสวสัดิการ  สร้างขวญัก าลงัใจแก่บคุลากรให้มีความมัน่คงและก้าวหน้า 
 2.3  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Intened Outcome) 

    บคุลากรมีขวญั ก าลงัใจ มีคณุภาพในการท างาน และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
  3.   จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

   3.1  จุดเน้น  (Priority) 
 1.  พฒันากระบวนการเรียน การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (Child Center)  

    2.  จดักิจกรรมการออกก าลงักายและกีฬา เพ่ือให้นกัเรียนห่างไกลสิ่งเสพติดทกุชนิด 
   3. จัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักสูตรและมีเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เสริมสร้างทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้
เพียงพอกบัผู้ เรียน 
 4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ  คอมพิวเตอร์และกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    5.  จัดนิเทศการสอน มีการประเมินผลและสรุปผลอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง
เช่ือถือได้ด าเนินการวิเคราะห์นกัเรียนทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ 
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 6.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้างเสริมประชาธิปไตย และวินยันกัเรียน 
 7.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญา เพ่ือพฒันาด้านจิตใจ คณุธรรม  จริยธรรม และวินยั 
 8.   จดัให้มีการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน  ให้สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน 
             3.2   กิจกรรม  (Activity) 

1. จดัหา ผลิต ใช้สื่อ อปุกรณ์ ห้องปฏิบตัิการ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
2. พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 
3. การประกนัคณุภาพการศกึษา 
4. การพฒันาหลกัสตูรโดยให้ท้องถ่ินมีสว่นร่วม 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และวินัย  

พฒันาสขุภาพกายและใจ ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและส่ิงเสพติดทกุชนิด 
6. สร้างนวตักรรม เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน (Education  Innovation) 

          3.3   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Intened Outcome) 
  1.  ครูอาจารย์มีพฤติกรรมการสอนท่ีสอดคล้องกบัจดุเน้นของหลกัสตูร 
  2.  ครูอาจารย์ใช้สื่อ อปุกรณ์ นวตักรรม เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนการสอนมากย่ิงขึน้ 
  3.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ทกุกลุม่ประสบการณ์ มีคณุธรรมจริยธรรม
และเรียนรู้อย่างมีความสขุ  

 4.   จุดเน้นด้านระบบบริหาร และการจัดการ 
4.1  จุดเน้น  (Priority) 

 1. วางแผนก าหนดแนวทางในการด าเนินงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจ 

 2.  วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจมีองค์กรการบริหาร มีค าสัง่แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานตา่งๆ 

 3.  วางแผนด้านงบประมาณ ให้การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และการ
จดัการบริหารทรัพยากรทางการเรียน 

 4.  คณะกรรมการวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ผู้ปกครองนกัเรียน มีสว่นร่วม
รับผิดชอบในการจดัการศกึษาและตรวจสอบคณุภาพของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตลอดจน
การประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

 5.  ปรับปรุงระบบการวางแผน การเก็บข้อมลู การนิเทศ การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ตรวจสอบการด าเนินงานภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจอย่างเป็นระบบเช่ือถือได้ 
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4.2  กิจกรรม  (Activity) 
1. พฒันาระบบโครงสร้างการบริหารของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ  โดย

ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ท่ีเรียกว่า “สภาการบริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ” โดยมีครู
และคณะกรรมการวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจมีสว่นร่วมในการบริหาร 

2. พฒันาระบบแผนงาน สารสนเทศ การก ากบั ดแูล  ติดตาม และประเมินผล 
3. พฒันาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารและการจดัการข้อมลู 
4. แตง่ตัง้คณะกรรมการวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจโดยบคุลากรจาก

หลายฝ่ายทัง้ภาครฐั  เอกชน และผู้ทรงคณุวฒุิจากชมุชน เพ่ือให้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ์ 
 4.3   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Intened Outcome)  

 เกิดความเข้าใจอนัดีระหวา่งวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจกบัชมุชนในด้าน
คณุภาพการศกึษา และระบบการบริหารงานในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้เกิดประสทิธิภาพ 
และประสิทธิผล ซึ่งจะสง่ผลถงึคณุภาพของนกัเรียนตอ่ไป 
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ส่วนที่ 4 
แผนบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 

 
 ประมาณการจ านวนนกัเรียนปีการศกึษา 2557 ส าหรับนกัเรียนในระดบัชัน้ปวช.1-3 มีจ านวน 750 
คน ได้รับเงินอดุหนุนจากทางรัฐบาล จ านวน 950 บาท/ปีการศึกษา จ านวน 712,500 บาท นักศึกษา
ระดบัชัน้ ปวส.1 และปวส.2 ทกุแผนก รวมทัง้สิน้ประมาณ  250 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 1,000 คน 

1. กิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน มีทัง้สิน้ 19 โครงการ/กิจกรรม มี

รายจ่ายทัง้สิน้ 391,000 บาท  โดยทางวิทยาลยัฯได้รับเงินจากการอุดหนุนจากรัฐ ปีการศึกษาละ 100 

บาท/คน/ปี  มีนกัเรียนท่ีได้รับเงินอดุหนนุ 750 คน  รวมเงินท่ีได้รับการอดุหนนุทัง้สิน้  75,000  บาท 

ตารางท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา  ปีการศึกษา 2557 
ล าดับที่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรมวนัไหว้ครู 6,000 
2 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 6,000 
3 กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ปวช. 750 คน.-ปวส. 200 คน ประมาณ 950คนX80) 76,000 
4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 
5 โครงการรักษ์สิง่แวดล้อม 3,500 
6 กิจกรรมสง่เสริมกีฬาภายใน 8,000 
7 กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) 

7.1  แข่งขนัมวยสากลสมคัรเลน่ 
7.2  แข่งขนัจกัรยาน 
7.3  แข่งขนัจกัยาน 

 
20,000 
20,000 
10,000 

8 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000 
9 กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 5,000 
10 กิจกรรมกีฬาส ี  (รวมปวช. 750 คน.-ปวส. 250 คน โดยประมาณ 1,000 คนX200) 200,000 
11 กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย 3,000 
12 กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 3,000 
13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/วานิชสมัพนัธ์ 5,000 
14 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลยัฯ (กิจการนกัศกึษา) 4,000 
15 กิจกรรมสง่เสริมและสร้างสรรค์ความคิด (ชมรม) 7,500 
16 โครงการสง่เสริมผู้ เรียนด้านคณุลกัษณะที่พึงประสงค์   5,000 
17 ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 3,000 
18 ชมรมนนัทนาการ 3,000 
19 ชมรมถ่ายภาพ 3,000 

 รวม 401,000 
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หมายเหตุ   
- เงินกิจกรรมกีฬาสี จ านวนประมาณ 200,000  บาท ทางวิทยาลยัฯ ได้เก็บเป็นคา่กิจกรรม

จากนกัเรียนไว้แล้ว จ านวน 200 บาท/คน 

- เงินค่าตรวจสารเสพติด จ านวน ประมาณ 76,800 บาท ทางวิทยาลัยฯ ได้เก็บเป็น                   

คา่กิจกรรมจากนกัเรียนไว้แล้ว จ านวน 80 บาท/คน 

- กิจกรรมแขง่ขนักีฬาภายนอก จ านวน 40,000 บาท เป็นงบประมาณของทางวิทยาลยัฯ 

2. กิจกรรมสารสนเทศ  คือ คา่เรียนคอมพิวเตอร์และการจัดซือ้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

ใช้ในการเรียน ได้รับเงินอดุหนนุท่ีทางรัฐออกให้ จ านวน 200 บาท/คน/ปี มีนักเรียนระดบัชัน้ ปวช.จ านวน

ทัง้สิน้ประมาณ 750 คน รวมเงินทัง้สิน้ 150,000 บาท   

3. กิจกรรมวชิาการ ทางวิทยาลยัฯ ได้รับเงินอดุหนุนจากรัฐ  200 บาท/คน/ปี มีนักเรียนท่ี

ได้รับเงินอดุหนนุ  750 คน  รวมเงินท่ีได้รับการอดุหนุนทัง้สิน้  150,000 บาท  วิทยาลยัฯ ได้จัดโครงการ/

กิจกรรมทัง้สิน้ 16  โครงการ/กิจกรรม  มีรายจ่ายทัง้สิน้ 280,000 บาท 

ตารางท่ี 8  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวชิาการ ปีการศึกษา 2557 
ล าดับที่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรม Com Camp 3,500 
2 กิจกรรม English Camp 3,500 
3 กิจกรรม Maketting Camp 3,500 
4 กิจกรรมวนัสนุทรภู่ 5,000 
5 โครงการทกัษะความเป็นเลศิทางวิชาชีพ ภายใน/ภายนอก 35,000 
6 โครงการวานิชนิทศัน์ 35,000 
7 โครงการวิชาชีพเพื่อชมุชน มี 6 สายวิชา สายวิชาละ 5,000 บาท(5,000x6) 30,000 
8 กิจกรรมวนัคริสมาสต์ 3,500 
9 โครงการสง่เสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมดุ 20,000 
10 กิจกรรมสง่เสริมอนรัุกษ์ภาษาไทย 1,000 
11 งานสง่เสริมผู้ เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพภายนอก 5,000 
12 โครงการพฒันาผู้ เรียนสูอ่าเซียน 5,000 
13 งานบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสูช่มุชน (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน) 30,000 
14 งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานของครูและนักเรียน           

(ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) 
50,000 

15 งานพฒันาครูทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนุน) 30,000 
16 งานการประกนัคณุภาพการศกึษา(ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) 20,000 

 รวม 280,000 
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4. กิจกรรมทัศนศึกษา วิทยาลยัฯได้แบ่งเงินอดุหนนุจากภาครัฐมา 225 บาท/คน/ภาคเรียน 

หรือ  450 บาท/คน/ปี  ในภาคเรียนท่ี 1/2557 มีนกัเรียนในระดบัปวช.1-3 รวมทัง้สิน้ 750 คน รวมเป็นเงิน        

168,750 บาท/ภาคเรียน  จึงได้แยกให้สายวิชาในระดบัชัน้ ปวช.มีทัง้สิน้ 6 สายวิชา คือ 

 4.1   สายวิชาการบญัชี 
 4.2   สายวิชาการขาย 
 4.3   สายวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 4.4   สายวิชาสามญั 
 4.5   สายวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 4.6   สายวิชาภาษาตา่งประเทศ 
ทัง้ 6 สายวิชา จะได้รับเงินอุดหนุนตามรายหัวของนักเรียนท่ีอยู่ในสายวิชาต่างๆ ใน                

ปีการศกึษา 1/2557  โดยแบ่งนกัเรียนโดยประมาณ ได้ดงันี ้
- สายวิชาสามญัและสายวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา มีนักเรียน ปวช.1 จ านวน 310 คน 

ได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล  จ านวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 69,750 บาท/

ภาคเรียน 

- สายวิชาบญัชี  มีนกัเรียน ปวช.2-3 จ านวน  75 คน ได้รับเงินอดุหนุนจากรัฐบาล จ านวน 

225 บาท/คน/ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  16,875  บาท/ภาคเรียน 

- สายวิชาการขายมีนักเรียน ปวช. 2-3 จ านวน 135 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

จ านวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  30,375 บาท/ภาคเรียน 

- สายวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ มีนักเรียน ปวช. 2-3 จ านวน 175 คน ได้รับเงินอดุหนุนจาก

รัฐบาล จ านวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน 39,375 บาท/ภาคเรียน 

- สายวิชาภาษาต่างประเทศ มีนักเรียน ปวช. 2-3 จ านวน 55 คน ได้รับเงินอดุหนุนจาก

รัฐบาล จ านวน 225 บาท/คน/ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน 12,375 บาท/ภาคเรียน 

หมายเหตุ    
- จ านวนเงินอุดหนุนในสายวิชาต่างๆ ในแต่ชัน้ปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม

จ านวนนกัเรียนท่ีทางวทิยาลยัฯส่งเงินอดุหนนุตามจริงให้แก่ทางราชการ 

- จ านวนเงินท่ีได้รับการอนุมัติในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงปรับลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนท่ีขอไว้เดิม เน่ืองจากต้องปรับ

ลงตามจ านวนนกัเรียนท่ีทางวทิยาลยัฯส่งเงินอดุหนนุตามจริงให้แก่ทางราชการ 
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ตารางท่ี 9  สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผดิชอบและระยะเวลาด าเนินการ ปีการศีกษา 2557 

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ปีการศีกษา 2557 
ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมวนัไหว้ครู อ.ปริม –อ.ธาริณี 26 มิถนุายน 2556 6,000 
2 โครงการพฒันาผู้ เรียนสูอ่าเซียน อ.สนุิสา-อ.นพอนนท์ ตลอดปีการศกึษา 5,000 
3 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา อ.อรทยั-อ.ประทมุพร 11 ก.ค.2557 6,000 
4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทิพวรรณ/อ.ภัทรุท ตลอดปีการศกึษา 5,000 
5 โครงการรักษ์สิง่แวดล้อม อ.พวน ค าผยุ ตลอดปีการศกึษา 3,500 
6 กิจกรรมสง่เสริมกีฬาภายใน อ.เรืองสนัต์ และคณะ ตลอดปีการศกึษา 8,000 
7 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ อ.พชร และอ.สริิภัทรา 11 ส.ค.2557 5,000 
8 กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ อ.กานต์ชนา/อ.อรุาพร 4 ธ.ค.2557 5,000 
9 กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย อ.สธุรรม –อ.สมประสงค์ ตลอดปีการศกึษา 3,000 
10 กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย อ.สธุรรม -อ.สมประสงค์ เดือนกมภุาพนัธ์ 2558 3,000 
11 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/วานิชสมัพนัธ์ อ.สติางศุ์ และคณะ เดือนมีนาคม 2558 5,000 
12 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายในวิทยาลยัฯ (กิจการนกัศกึษา) ฝ่ายกิจการนกัศกึษา ตลอดปีการศกึษา 4,000 
13 กิจกรรมสง่เสริมและสร้างสรรค์ความคิด (ชมรม) ฝ่ายกิจการนกัศกึษา ตลอดปีการศกึษา 7,500 
14 โครงการสง่เสริมผู้ เรียนด้านคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ อ.พรทรัพย์//อ.ธาริณี  ตลอดปีการศกึษา 5,000 
15 ชมรมอาสาพฒันาสงัคม อ.ปริม ศรประสทิธ์ิ ตลอดปีการศกึษา 3,000 
16 ชมรมนนัทนาการ อ.เรืองสนัต์ /มิน้ท์ ตลอดปีการศกึษา 3,000 
17 ชมรมถ่ายภาพ อ.กิตติ  ค าศิริ ตลอดปีการศกึษา 3,000 
18 กิจกรรม Com Camp สายวิชาคอมพิวเตอร์ 25 กรกฎาคม 2557 3,500 
19 กิจกรรม English Camp สายวิชาภาษาต่างประเทศ ยงัไม่ก าหนด 3,500 
20 กิจกรรม Maketting Camp สายวิชาการขาย-การตลาด 4 กรกฎาคม.2557 3,500 
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งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ปีการศีกษา 2557 
ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
21 กิจกรรมวนัสนุทรภู่ อ.พทุธิมา-อ.เกษมศรี 26 มิถนุายน 2557 5,000 
22 โครงการทกัษะความเป็นเลศิทางวิชาชีพ ภายใน/ภายนอก ภาษาต่างประเทศ-สามัญ เดือนมกราคม 2558 35,000 
23 โครงการวานิชนิทศัน์ อ.ทศันีย์และคณะ เดือนมกราคม 2558 35,000 
24 โครงการวิชาชีพเพื่อชมุชน มี 6 สายวิชา สายวิชาละ 5,000 บาท(5,000x6) ทกุสายวิชา ตลอดปีการศกึษา 30,000 
25 กิจกรรมวนัคริสมาสต์ อ.ศมนภัส-Julie 25 ธันวาคม 2557 3,500 
26 โครงการสง่เสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมดุ บรรณารักษ์ห้องสมดุ ตลอดปีการศกึษา 20,000 
27 กิจกรรมสง่เสริมอนรัุกษ์ภาษาไทย อ.พทุธิมา-อ.เกษมศรี 29 กรกฎาคม 2557 1,000 
28 งานสง่เสริมผู้ เรียนด้านผลสมัฤทธ์ิที่สงูขึน้ ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศกึษา 5,000 
29 โครงการพฒันาบคุลากร  (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) อ.สติางศุ์ และคณะ เดือนพฤษภาคม 2558 80,000 
30 งานบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสูช่มุชน (ไม่อยู่ในงบเงินอุดหนุน) ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศกึษา 20,000 
31 งานนวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ งานวิจยัและโครงงานของครูและนกัเรียน 

 (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) 
ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศกึษา 50,000 

32 งานพฒันาครูทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนุน) ฝ่ายวิชาการ ตลอดปีการศกึษา 20,000 
33 งานการประกนัคณุภาพการศกึษา(ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) กลุม่งานวางแผนฯ ตลอดปีการศกึษา 20,000 
34 งานประชาสมัพนัธ์ (ฝ่ายประชาสมัพนัธ์)  (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดปีการศกึษา 200,000 
35 กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ปวช. 750 คน.-ปวส. 200 คน ประมาณ 950คนX80) 

(ไม่อยู่ในงบอดุหนนุ) 
ฝ่ายกิจการนกัศกึษา เดือนกรกฎาคม 2557 76,000 

36 กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) 
8.1  แข่งขนัมวยสากลสมคัรเลน่ 
8.2  แข่งขนัจกัรยาน 
8.3  แข่งขนัฟตุซอล 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดปีการศกึษา  
20,000 
20,000 
10,000 
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งบประมาณโครงการ/กิจกรรม/งาน ปีการศีกษา 2557 
ล าดับที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
37 กิจกรรมกีฬาส ี  (รวมปวช. 750 คน.-ปวส. 250 คน โดยประมาณ 1,000 คนX200) 

(ไม่อยู่ในงบอดุหนนุ) 
อ.เรืองสนัต์ และคณะ  เดือนธันวาคม 2558 200,000 

38 งานพฒันาประสทิธิภาพของผู้บริหาร (ไม่อยู่ในงบอุดหนนุ) ฝ่ายธุรการ ตลอดปีการศกึษา 15,000 
39 งานสง่เสริมกิจกรรมคณะกรรมการนกัศึกษา  (ไม่อยู่ในงบอดุหนนุ) ฝ่ายกิจการนกัศกึษา ตลอดปีการศกึษา 5,000 
39 โครงการพฒันาสิง่แวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลยัฯ (ไม่อยู่ใน

งบอดุหนนุ) 
ฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดปีการศกึษา 50,000 

40 โครงการกีฬาเพื่อสขุภาพของบุคลากร (แบดมินตนั) (ไม่อยู่ในงบอุดหนนุ) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดปีการศกึษา 10,000 
รวมงบประมาณทัง้หมด  1,016,500 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 

 
การบริหารความเส่ียง  
  
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การก าหนดแผนเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในระดบัองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถน าไปประกอบการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในทกุสว่นงาน 
 ระดบัความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากร้อยละของการลดลงของเหตกุารณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ ทัง้นีใ้ห้สถานศกึษาก าหนดเหตกุารณ์ท่ีไมพ่ึงประสงค์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อม
ทัง้สร้างกลไกให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทัง้นีก้ารก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
  
การด าเนินงานภายในสถานศึกษา 
 
 ทางฝ่ายกิจการนกัศกึษา วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ได้ก าหนดปัญหาและความเสี่ยงต่อ
ครู นกัเรียนและพนกังาน เจ้าหน้าท่ีทกุคน โดยได้ก าหนดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ในส่วนงานของฝ่ายกิจการ
นกัศกึษาโดยเฉพาะ และได้ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตัิงาน โครงการ/กิจกรรม และงานภายในฝ่าย สายวิชา
ตา่งๆ เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีในทกุๆด้าน ให้มากท่ีสดุ  
 ทัง้นีก้ารด าเนินการในแต่ละปีนัน้ อาจจะไม่ได้ด าเนินการทัง้หมดแต่ได้คดัเลือกหรือน ามาใช้ตาม
ความเหมาะสม เพียงบางโครงการ/กิจกรรมเท่านัน้ โดยผลดัเปลี่ยนการด าเนินการไปในแต่ละปี ตามปัจจัย
ความเสี่ยงท่ีแตล่ะฝ่าย สายวิชาหรืองานตา่งๆ ได้วิเคราะห์มา และจัดท าโครงการ/กิจกรรม/งานนัน้ๆ ขึน้มา
ในแตล่ะปี 
 ในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงภายในสถานศึกษานัน้ ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ใช้การ
ปลกูฝังทางเจตคติสอดแทรกเนือ้หา ความรู้ ความคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตท่ีถกูต้อง มีการสัง่สอนนักเรียน
นกัศกึษาในรูปแบบของการท าโครงการ/กิจกรรม/งาน โดยบรรจุลงในโครงการ/กิจกรรม รวม 23 โครงการ/
กิจกรรม ใช้งบประมาณทัง้สิน้ 466,500 บาท ตามรายละเอียด ดงันี ้
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ตารางท่ี 10  งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม การบริหารความเส่ียง ปีการศกึษา 2557 
ล าดับที่ กจิกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรมวนัไหว้ครู 6,000 
2 กิจกรรมวนัสนุทรภู่ 5,000 
3 กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 6,000 
4 กิจกรรมตรวจสารเสพติด (ปวช. 750 คน.-ปวส. 200 คน ประมาณ 950 คนX80) 76,000 
5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 
6 โครงการสิง่แวดล้อม 3,500 
7 กิจกรรมสง่เสริมกีฬาภายใน 8,000 
8 กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก (ไม่อยู่ในงบเงินอดุหนนุ) 50,000 
9 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000 
10 กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 5,000 
11 กิจกรรมกีฬาส ี  (รวมปวช. 750 คน.-ปวส. 250 คน โดยประมาณ 1,000 คนX200) 200,000 
12 กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย 3,000 
13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/วานิชสมัพนัธ์ 5,000 
14 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายในโรงเรียน (กิจการนกัศกึษา) 4,000 
15 โครงการสง่เสริมผู้ เรียนด้านคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 5,000 
16 ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 3,000 
17 ชมรมนนัทนาการ 3,000 
18 ชมรมถ่ายภาพ 3,000 
19 กิจกรรม  Com Camp 3,500 
20 กิจกรรม English Camp 3,500 
21 กิจกรรม Maketting Camp 3,500 
22 กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 3,000 
23 กิจกรรมสง่เสริมและสร้างสรรค์ความคิด (ชมรมนกัเรียน) 7,500 
24 โครงการพฒันาสิง่แวดล้อมละอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในวิทยาลยัฯ 50,000 

 รวม 466,500 

  
 การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง เน้นตามมาตรฐานและตวับ่งชีท่ี้ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศกึษา ของสมศ. ตามมาตรฐานและตวับ่งชี ้ดงันี  ้
 มาตรฐานท่ี 2 ว่าด้วยการบริหารการศึกษา ตัวบ่งชีท่ี้ 11 ผลการบริหารความเส่ียง  
 ค าอธิบาย   สถานศกึษาระบคุวามเสี่ยงเพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจดัการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสูค่วามส าเร็จของการด าเนินการตามแผนขององค์กรได้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 นิยาม  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตกุารณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะท าให้สถานศึกษาไม่
บรรลวุตัถปุระสงค์ หรือเหตกุารณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึน้จะมีผลกระทบเชิงลบต่อวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายของสถานศกึษาโดยก าหนดความเสี่ยงท่ีส าคญับงัคบัไว้ 5 ด้าน ดงันี ้
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  1.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัของผู้เรียน ครูและบคุลากรภายในสถานศกึษา 
  2.  ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
  3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 
  4.  ความเสี่ยงด้านสงัคม เช่น การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร 
  5.  ความเสี่ยงด้านการพนนัและการมัว่สมุ  
 
ความเส่ียงด้านความปลอดภยัของผู้ เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 
 การสร้างความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดประเด็นความเสี่ยงเรียงด้าน
ความปลอดภยัภายในสถานศกึษา โดยมีประเดน็ความเสี่ยงเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกนัและ
แก้ปัญหา ดงันี ้
  1. ความปลอดภยัในด้านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล้อม 
  2. ความปลอดภยัในด้านการใช้รถและถนน 
  3. ความปลอดภยัในด้านทรพัย์สิน และร่างกาย 
  4. ความปลอดภยัในด้านสขุภาพมีมาตรการให้ครูและบคุลากรทกุหน่วยงานป้องกนัและ

ควบคมุความเสีย่งด้านความปลอดภยัด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจได้วางแผนและก าหนดให้มกีารปฏิบตัิงาน ดงันี ้
  1. จัดท าโครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคุมความ เสี่ยงด้านความ
ปลอดภยัภายในสถานศกึษาโดยมีโครงการและค าสัง่วิทยาลยัด าเนินการในเร่ืองตา่งๆดงันี ้ 
   1.1 โครงการวานิทศัน์/กิจกรรมขบัขี่ปลอดภยั  
   1.2 กิจกรรมตรวจสขุภาพและสารเสพติด 
   1.3 กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
   1.4 ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน/นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว และกิจกรรมโฮมรูม 
   1.5 ค าสัง่เวรยามรักษาการณ์ 
   1.6 กิจกรรมอบรมและรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด  
   1.7 โครงการอบรมด้านสขุอนามยั 
   1.8 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   1.9 โครงการตรวจซ่อมและ บ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ีห้องเรียน และ ระบบไฟฟ้า 
   1.10 การอยู่เวรประจ าวนัของครูภายในโรงเรียน 
  2. วางแผนและก าหนดมาตรการให้ครู และบคุลากรในทกุสว่นงาน ได้ป้องกนัและควบคมุ
ความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง ดงันี ้
   2.1  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการด้านความปลอดภยัในสถานศกึษาให้ จดัด าเนินงานและ 
      ปฏิบตัิงานตามจดุประสงค์ของโครงการ 
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   2.2  ชีแ้จงวิธีการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆให้เข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัด 

   2.3  ให้ผู้พบเห็นเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ด้านความปลอดภัย ให้แจ้งแก่ผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้  

 
ด้านการทะเลาะวิวาท 
 
 การสร้างการมีความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้าน
การทะเลาะวิวาท โดยมีประเดน็ความเสี่ยงเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกนั และแก้ปัญหา ดงันี  ้
  1. การทะเลาะวิวาทเร่ืองชู้สาว 
  2. การทะเลาะวิวาทเร่ืองการมองหน้าไมพ่อใจกนั 
  3. การทะเลาะวิวาทเร่ืองยาเสพติด 
  4. การพกพาอาวธุมาในและนอกสถานศกึษา 
 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ก าหนดมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงาน
ป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และตอ่เน่ือง โดยได้วางแผน
และก าหนดให้มีการปฏิบตัิงาน ดงันี ้
  1. จดัท าโครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและควบคมุความเสี่ยงด้านการทะเลาะ
วิวาทโดยมีโครงการ/กิจกรรม/งานตา่งๆ ดงันี ้
   1.1  ระเบียบวา่ด้วยการควบคมุความประพฤติและการลงโทษ ให้สอดคล้องกบัระเบียบ

ของกระทรวงศกึษาธิการ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของวิทยาลยัฯ 
   1.2  การพิจารณาโทษการ กระท าผิดตามระเบียบของ วิทยาลยัฯ 
   1.3  การประชมุผู้ปกครอง 
   1.4  กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
   1.5  ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน/นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว และกิจกรรมโฮมรูม 
   1.6  การอยู่เวรประจ าวนัของครูภายในโรงเรียน 
   1.7  โครงการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
   1.8  กิจกรรมกีฬาสี   

1.9  กิจกรรมสง่เสริมกีฬา 
1.10  กิจกรรมแขง่ขนักีฬาภายนอก 
1.11  ชมรมนนัทนาการ 
1.12  ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 
1.13  กิจกรรม  Com Camp 
1.14  กิจกรรม English Camp 
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1.15  กิจกรรม Maketting Camp 
1.16  ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน/นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว และกิจกรรมโฮมรูม 

  2. วางแผนและก าหนดมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ป้องกันและควบคมุ
ความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองดงันี ้
   2.1  ก าหนดให้ ครู และบคุลากรในทกุสว่นงานปฏิบตัติามระเบียบวินยั ของสถานศกึษา 

หากไมป่ฏิบตัิตามจะมีมาตรการด าเนินการตามระเบียบ 
   2.2  ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตนตามระเบียบท่ีก าหนดในคู่มือหากไม่

ปฏิบตัิตามจะด าเนินการตามระเบียบ 
  3. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความช่วยเหลือในการก ากบัดแูลไมใ่ห้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท หรือช่วยระงบัเหตไุมใ่ห้เกิดความรุนแรง เช่น หน่วยงานอปพร. ต ารวจ ต ารวจชุมชน เครือข่าย
ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
ด้านส่ิงเสพติด 
 
  วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีการสร้างการมีความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและก าหนดประเดน็ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  โดยมีประเด็นความเสี่ยงเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ี
จะต้องป้องกนั และแก้ปัญหา ดงันี ้
  1. สิ่งเสพติดภายในสถานศกึษา 
  2. สิ่งเสพติดภายนอกสถานศกึษา 
 ทางวิทยาลัยฯ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคมุความเสี่ยงด้าน        
สิ่งเสพติดด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองโดยได้วางแผนและก าหนดให้มีการปฏิบตัิงาน ดงันี  ้
  1. จดัท าโครงการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดโดยมี
โครงการตา่งๆ ดงันี ้
   1.1  ระเบียบวา่ด้วยการควบคมุความประพฤติและการลงโทษ ให้สอดคล้องกบัระเบียบ

ของกระทรวงศกึษาธิการ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของวิทยาลยัฯ 
   1.2  การพิจารณาโทษการ กระท าผิดตามระเบียบของ วิทยาลยัฯ 
   1.3  กิจกรรมตรวจสขุภาพและสารเสพติด 
   1.4  การอยู่เวรประจ าวนัของครูภายในโรงเรียน 
   1.5   ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน/นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว และกิจกรรมโฮมรูม 
   1.6   กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
  2. วางแผนและก าหนดมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกส่วนงาน ได้ป้องกันและควบคมุ
ความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบแลตอ่เน่ืองดงันี ้
   2.1  ก าหนดให้ ครู และบคุลากรในทกุสว่นงานปฏิบตัติามระเบียบวินยัของสถานศกึษา 
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    หากไมป่ฏิบตัิตามจะมีมาตรการด าเนินการตามระเบียบ 
   2.2  ก าหนดให้นกัเรียน นกัศกึษาได้ปฏิบตัิตนตามระเบียบท่ีก าหนดในคูม่ือหากไม่

ปฏิบตัิตามจะด าเนินการตามระเบียบ 
   2.3  ให้ผู้ ท่ีอยู่ในกลุม่เสีย่งได้ส ารวจตนเอง 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือช่วยเหลือสอดส่องดูแล เช่น สถานีต ารวจ 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา และเครือขา่ยผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
ด้านสังคม 
 
 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ มีการสร้างการมีความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและก าหนดประเดน็ความเสี่ยงด้านสงัคม โดยมีประเดน็ความเสี่ยงเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้อง
ป้องกนั และแก้ปัญหา ดงันี ้
  1. การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร 
  2. ความเสี่ยงด้านการพนนัและการมัว่สมุ 
 ทางวิทยาลยั ฯ มีมาตรการให้ครูและบคุลากรทกุหน่วยงานป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงด้านสงัคม
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และตอ่เน่ืองโดยได้วางแผนและก าหนดให้มกีารปฏิบตัิงาน ดงันี ้
  1. จดัท าโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงด้านสงัคมตา่งๆ เช่น 
 1.1  การประชมุผู้ปกครองและนกัเรียน/นกัศกึษา 
   1.2  การปฐมนิเทศนกัเรียน/ นกัศกึษาใหม ่
   1.3  กิจกรรมวนัไหว้ครู    
   1.4  โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
   1.5  โครงการวนัแมแ่ห่งชาต ิ
   1.6  วิชาเพศศกึษา 
   1.7  โครงการแห่เทียนพรรษา 
   1.8  ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน/นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว และกิจกรรมโฮมรูม 
   1.9  กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
   1.10  การอยู่เวรประจ าวนัของครูภายในโรงเรียน 
  2. วางแผนและก าหนดมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ป้องกันและควบคมุ
ความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองดงันี ้
   2.1 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการความเสี่ยงด้านสงัคมให้จัดด าเนินงานและปฏิบัติงานตาม
    จดุประสงค์ของโครงการ 
   2.2 ให้ทกุคนได้รู้จกัวิธีป้องกนัตนเองและป้องกนัตนเองอยูต่ลอดเวลา 
   2.3 กรณีท่ีมีความผิดจะด าเนินการตามระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้องและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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ด้านการพนันและการม่ัวสุม 
 
 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ มีการสร้างการมีความร่วมมือในการค้นหา/วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและก าหนดประเดน็ความเสี่ยงด้านการพนนัและการมัว่สมุ โดยมีประเดน็ความเสี่ยง  
เรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกนั และแก้ปัญหา ดงันี ้
  1. การเลน่พนนัและมัว่สมุภายใน สถานศกึษา 
  2. การเลน่พนนัและมัว่สมุภายใน สถานศกึษา 
 ทางวิทยาลยัฯ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานป้องกันและควบคมุความเสี่ยงด้านการ
พนนัและการมัว่สมุด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองโดยได้วางแผนและก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน 
ดงันี ้
  1. จดัท าโครงการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและควบคมุความเสี่ยงด้านการพนนัและ
การมัว่สมุโดยมีโครงการตา่งๆ เช่น  
   1.1  มีระเบียบวา่ด้วยการควบคมุความประพฤติและการลงโทษให้สอดคล้องกบัระเบียบ 
    ของกระทรวงศกึษาธิการ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของวิทยาลยั 
   1.2  โครงการประชมุผู้ปกครองและนกัเรียน/นกัศกึษา 
   1.3  มีการปฐมนิเทศนกัเรียน/นกัศกึษาใหม ่ 
   1.4  เข้าคา่ยคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน/นกัศกึษา 
   1.5  วิชาเพศศกึษา 
   1.6  โครงการโฮมรูม 
  2. วางแผนและก าหนดมาตรการให้ครู และบุคลากรในทุกส่วนงานได้ป้องกันและควบคมุ
ความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองดงันี ้
   2.1 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการความเสี่ยงด้านการพนนัและการมัว่สมุให้จดัด าเนินงานและ 
    ปฏิบตัิงานตามจดุประสงค์ของโครงการ 
   2.2 กรณีท่ีมีความผิดจะด าเนินการตามระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
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แนวทางการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
 
 การด าเนินการของทกุโครงการ/กิจกรรม/งาน เป็นการวดัแบบขัน้ตอนความส าเร็จ (Milestone)  วดัความ
ครบถ้วนถกูต้องตามขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  
ระดับขัน้ตอน แนวทางการด าเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล 
ขัน้ตอนที่ 1 

 
แต่งตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินการ 

เ ร่ื อ งกา รบ ริหา รค วาม เ สี่ ย ง  โ ด ย
คณะท างานจะต้องมีหน้าที่ด าเนินงาน
เ ร่ื อ ง  ก า รบ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห้
ครอบคลมุปัญหาภายในสถานศึกษาให้
รอบด้าน 

มีการจัดประชุมคณะท างาน เพื่อ
ร่วมกนัพิจารณาจัดท าข้อมูล ระบบการ
บริหารความเสี่ยงตามที่ ไ ด้ ร่วมกัน
พิ จ า ร ณ า ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
สถานศกึษา 

- แสดงค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานฯ ของผู้ รับผิดชอบ
ในระดบัต่างๆ โดยอาจมีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน
รวมกัน หรือแยกหน่วยงานย่อยก็ได้ แต่ต้องมี
อ านาจหน้าที่ครอบคลมุ ครบถ้วน 
 
 
- แสดงให้เห็นหลกัฐานการจัดประชุม/สื่อสาร/ท า
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารความเสีย่ง  

ขัน้ตอนที่ 2 
 

แสดงเหตุผล/วิธีการ หลกัเกณฑ์ใน
การคัด เ ลื อ กแผน งาน / โค รงกา ร /
กิจกรรม/งาน  โดยเป็นแผนงาน/
โค ร ง กา ร / กิ จก ร รม / ง า น  ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณและ/หรือมีผลกระทบสงูต่อ
การบรรลคุวามส าเร็จตามเป้าหมายของ
วิทยาลยัฯ  

 วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่เก่ียวข้อง มา
เป็นปัจจยัในการวิเคราะห์ด้วย  

 มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กบัผลการวิเคราะห์และปัญหาที่เกิดขึน้
รวมทัง้มีการประเมินผลได้ชัดเจน 

 

- พิจารณาที่ชัดเจน  และแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญห รือผลกระทบของ  แผนงาน /
โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีต่อความส าเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์นัน้ๆ  อย่างน้อยประเด็น
ยทุธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลกั 
 
 
- มีการวิ เคราะห์ความเสี่ยงของ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 
- มีผลการวิเคราะห์ การประเมินความเป็นไปได้ 
และ ความรุนแรงของความเสีย่ง  
- มีการก าหนดแนวทาง/วิ ธีการและกรอบ
ระยะ เ วลา ในการ ติดตามประ เมิ นผลกา ร
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง   
- แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 
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ระดับขัน้ตอน แนวทางการด าเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล 
ขัน้ตอนที่ 3 

 
ด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสีย่งที่ก าหนดไว้ 
 
 แสดงให้เห็นถงึวิธีการหรือช่องทางที่

ใช้ในการสือ่สาร  ท าความเข้าใจ เพื่อให้
ผู้ ที่ เ ก่ียวข้องสามารถน าแผนบริหาร
ความเสีย่งไปปฏิบติัได้ 

- มีหลักฐานแสดงการด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 - มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางที่แสดงให้เห็นถึง
การสื่อสาร ท าความเข้าใจให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ทราบถงึแผนบริหารความเสีย่งของหน่วยงาน 
 

ขัน้ตอนที่ 4 
 

  มีการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อผู้บริหาร โดยสรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคที่ พบ  พร้อมใ ห้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
 
 
 
 

  จัดท า ร ายงานส รุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

- มีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทาง/วิธีการและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ให้ผู้บริหารทราบ  
- เนือ้หาของการรายงานสรุปผลแสดงให้เห็นถึง
ความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนบริหารความเสีย่ง โดยแสดงความสมัพันธ์กับ
ผลการด าเนินโครงการที่คัดเลอืกมาด าเนินการ 
 
- มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 
- กิจกรรม/โครงการตามแผนบริหาร  ความเสี่ยงที่
ด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน 
  

ขัน้ตอนที่ 5 
 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
ของฝ่าย สายวิชา หรือผู้ รับผิดชอบ ที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็น
ยทุธศาสตร์ของวิทยาลยัฯ  
 

 จัดท าสรุปผลการด าเนินการ ตาม
เป้าหมายของโครงการตาม แผนบริหาร
ความเสีย่ง  
 

- แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง สอดคล้องของการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องกบักระบวนการบริหารความ
เสีย่งของฝ่าย สายวิชา หรือผู้ รับผิดชอบ ที่มุ่งผลลพัธ์
ตามเป้าหมายของประเ ด็นยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลยัฯ 

- สรุปผลความส าเร็จของการด าเนินการ ตาม
เป้าหมายของโครงการและแผนบริหารความเสี่ยง  
- ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบ  
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ส่วนที่ 6 
บทบาทของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา (Code of Practice) 

 
บทบาทของคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ  (School Council) 
 

1. ก าหนดนโยบายและแผนแมบ่ท และแผนพฒันาวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนวทางและมีสว่นร่วมในการบริหารการเงิน และงบประมาณของวิทยาลยั

เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ การแสวงหาและให้การสนบัสนนุด้านการเงิน วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  การจดักิจกรรมเสริมสร้างการพฒันาการของ
นกัเรียนทกุด้านทัง้ใน และนอกวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

4. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ภาค
เรียนละ 1 ครัง้ 

5. ประสานงานกบัองค์การในท้องถ่ิน ทัง้ภาครัฐ  และเอกชน รวมทัง้ร่วมเสริมสร้างความสมัพันธ์
ระหวา่งวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจกับชุมชน เพ่ือพัฒนาวิทยาลยัฯ และให้มีการใช้
บริการจากวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและร่วมพัฒนา
ชมุชนและท้องถ่ิน 

6.  แต่งตัง้ท่ีปรึกษา และ หรือ คณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

 
บทบาทของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ (Principal) 
 

1. บริหารตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา/ธรรมนูญวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
และนโยบายของหน่วยงานบงัคบับญัชา 

2. นิเทศ ควบคมุ ก ากบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบตามขัน้ตอนของกระบวนการเรียน
การสอน 

3. ร่วมวางแผน และใช้แผนในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา และนโยบายด้าน
คณุภาพของหน่วยงานต้นสงักดั 

4. ควบคมุ  ดแูลการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้คุ้มค่า
โดยดแูลรักษาให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  ถกูสขุลกัษณะ ตลอดจนการจดับรรยากาศให้ร่ม
ร่ืน สวยงาม  น่าอยู่อาศยั 
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5. จัดให้มีเอกสารประกอบหลกัสตูร สื่อและอปุกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอตามความ
เหมาะสม 

6. จัดประชุมประจ าเดือน ประชุมทางวิชาการ และการประชุมของฝ่าย /งาน/กิจกรรมต่างๆ ให้   
ชีแ้จง หาแนวทางในการปฏิบตัิงาน ติดตามการปฏิบัติงานของครู และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงาน ตลอดการจัดอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้แก่บคุลากรในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

7. ควบคมุ  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 

8. ควบคมุ ก ากับ การปฏิบัติงานของครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูท่ีปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่
ผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์โดยทัว่ไป  ตลอดทัง้ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูสร้างผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งงานและเงินเดือนท่ีสงูขึน้ 

9. ปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีเท่าท่ีจ าเป็น  เพ่ือประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษา 

10. สรุปผลการปฏิบตัิงานของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจในแต่ละปีการศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์ผลงาน 

11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเขตการศึกษาอ าเภอ คณะกรรมการวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ และงานท่ีสนองนโยบายของหน่วยงานบงัคบับญัชา 
 
บทบาทของครูผู้สอน (Teacher) 
 

1. เตรียมการสอน โดยศกึษาหลกัสตูร   คูม่ือครู เอกสารประกอบหลกัสตูร จัดท าก าหนดการสอน
แผนการสอน  เตรียมสื่อการสอน การสอบวดัจดุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล ฯลฯ 

2. สอนตามแผนการสอน โดยสอนให้เตม็เวลา  เตม็หลกัสตูร  เตม็ความสามารถ 
3. สอนซ่อมเสริม ตามตารางสอนซ่อมเสริม 
4. กวดขนัและติดตามการมาเรียนของนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
5. จดับรรยากาศในห้องเรียนให้เอือ้ตอ่การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
6. ผลิตและใช้สื่อการสอน แสวงหานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
7. วดั และประเมินผลความก้าวหน้าของนกัเรียนตามสภาพท่ีแท้จริง  อย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ

โดยปฏิบตัิตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ 
8. จดัท าเอกสารประจ าชัน้ให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั  และสง่ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตามก าหนด 
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9. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน       
พฤติกรรมด้านตา่งๆ สขุภาพอนามยั  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ 

10. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหาของนกัเรียน 
11. ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ /กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ ให้ส าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
12. นิเทศ และให้ค าปรึกษา แนะน าซึ่งกนัและกนั 
13. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบงัคบั และข้อตกลงของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

อย่างเคร่งครัด 
14. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ ตามสายงานจนถึงผู้บริหารวิทยาลัย

เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจเป็นระยะตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบตัิงานประจ าปี 
15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ หรือ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
 
บทบาทของนักการภารโรง  (Janitor) 
 

1. ปิด เปิด  ห้องเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และประตู วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

2. ปัด กวาด เช็ด ถ ูอาคารเรียน  อาคารประกอบและบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
3. น าขยะในถงัขยะตามอาคารเรียน  อาคารประกอบและบริเวณทัว่ไป ไปทิง้และก าจดั 
4. ดแูลน า้ดื่ม  น า้ใช้ตามอาคารตา่ง ๆ ตลอดจนน า้ใช้ในห้องน า้ ห้องส้วมของครูและนกัเรียนอย่าง

ทัว่ถึงและเพียงพอ 
5. ดแูล ปรับปรุง ตกแตง่สวนหย่อมตามบริเวณตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้สดช่ืน สวยงาม มี

ชีวิตชีวาอยูเ่สมอ 
6. ดแูลรักษาความปลอดภยัสถานท่ีภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
7. อยู่เวรยามรักษาความปลอดภยัของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ภาคกลางคืนตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
8. บริการครูและนกัเรียนตามความเหมาะสม 
9. ดแูล  รักษา ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และวสัด ุ ครุภณัฑ์ของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช

บริหารธรุกิจให้สามารถใช้งานได้ตามสมควรแก่สภาพ/ตามความเหมาะสม 
10. ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและครูผู้สอนมอบหมายตาม

ความเหมาะสมกบัหน้าท่ี 
11. ปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช

บริหารธรุกิจ  ส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมอบหมาย 
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4. บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชน (Community) 
1. ศกึษาระเบียบและข้อบงัคบัของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
2. ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินงานด้านการพฒันา

การศกึษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
3. ร่วมพิจารณาถึงศักยภาพของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจและให้ความร่วมมือกับ

วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจในการควบคมุดแูล  และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของ
นักเรียน  ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานในการ
พฒันาวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

4. รับผิดชอบค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และเคร่ืองแต่งกายตามระเ บียบของทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

5. ให้การสนบัสนนุการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ี
ก าหนดไว้ในธรรมนญูวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

6. อบรม สัง่สอนเดก็ท่ีอยู่ในความปกครองดแูล ให้ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของวิทยาลยัเทคโนโลยี
วานิชบริหารธรุกิจรวมถึงวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 

7. เข้าร่วมประชุมเพ่ือฟังค าชีแ้จงจากทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  ให้ค าปรึกษา  
แนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

8. ร่วมช่ืนชมผลงาน  เผยแพร่ผลงาน และประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
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ส่วนที่ 7 
ข้อก าหนดบุคลากรและนักศึกษา 

 
ข้อก าหนดบุคลากร 
 

   วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรทกุระดบัเพ่ือให้
การบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจประสบความส าเร็จสามารถบรรลวุตัถุประสงค์
เป้าหมายและปรัชญาของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดข้อปฏิบตัิ
ตา่ง ๆ ไว้ในคูม่ือ สรุปได้ดงันี ้
 
บุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
 

   ผู้รับใบอนุญาต 
1. ดแูลและรับผิดชอบการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้เป็นไป

ตามกฎหมายตลอดจนค าสัง่ นโยบายของราชการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ

สภาพวยัของผู้เรียนตามศกัยภาพของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและให้ความเป็นธรรมแก่

บคุลากรทกุระดบั 
4. สนบัสนนุและพฒันาทรัพยากรการเรียนการสอนให้มีคณุภาพสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ตรวจสอบ ติดตาม ในการปฏิบตัิงานและงานพฒันาคณุภาพการศกึษา 
6. สร้างขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากร 

 
 ผู้จัดการ 

1. ดแูลและรับผิดชอบการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้เป็นไป
ตามกฎหมายตลอดจนค าสัง่นโยบายของราชการ 

2. ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นแก่ผู้ รับใบอนุญาตในการจัดและพัฒนา วสัดอุปุกรณ์ และสื่อ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัการใช้งานและเพียงพอรองรับกบัจ านวนผู้เรียน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมหรือสัมมนาเพ่ิมเติมความรู้ทาง
วิชาการในโอกาสอนัเหมาะสม 

4. สนบัสนนุและเผยแพร่ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 
บคุลากรและผู้เรียน 
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ผู้อ านวยการ 
1. ดแูลและรับผิดชอบการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ตลอดจนค าสัง่นโยบายของราชการ 
2. ก ากบัดแูลการจดัการเรียน การสอน ให้เป็นไปตามหลกัสตูรมาตรฐานการศึกษา และ

กระบวนการวดัและประเมินผลการศกึษา 
3. ก าหนดวิธีการ และกระบวนการปฏิบตัิงาน การสัง่งาน การประสานงาน การ    ติดตาม 

ควบคุม ประเมินผล การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจ 

4. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรใน วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจ ทัง้ครู และบคุลากร สนบัสนนุ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ค้นคว้า เพ่ือพฒันาการศกึษาทางด้านวิชาชีพและการ
บริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและ  
สิ่งแวดล้อม 

7. ก ากบัดแูลการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ปฏิทินการศกึษา และแผนการเรียน การสอน 
8. สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัผลตอบแทนและสวสัดิการให้แก่ครูและบคุลากรสนบัสนนุ 
9. ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
10. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานและจดัท ารายงานประจ าปี 

 
 ครูอาจารย์ 

1. จัดท าโครงการสอน แผนการสอน และบันทึกการสอนในวิชาท่ีได้รับมอบหมาย         
ให้สอนอย่างถกูต้องสมบรูณ์ตามหลกัสตูรและหลกัวิชา 

2. จดัเตรียมอปุกรณ์การสอนผลิตสื่อการสอน และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จดัท าข้อสอบ โดยจดัสง่ข้อสอบให้เสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด จัดท าคะแนนให้ถูกต้อง

ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
4. ควบคมุ ดแูลชัน้เรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยป้องกนัแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ี

เกิดขึน้กบัผู้ เรียน 
5. รักษาเวลาเข้า–ออก จากห้องสอน 
6. พฒันาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมเติม และพฒันาการสอน ให้ผู้ เรียนเข้าใจได้ง่าย 
7. วางตวัให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีครูอาจารย์ ปรับปรุงบคุลิกภาพให้เป็นแบบฉบับท่ี

ดีของผู้ เรียน 
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8. ปฏิบตัิตนให้อยู่ในคณุธรรม จริยธรรม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
9. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน 
10. เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและวิธีการแก้ไขในการจดัการเรียนการสอน 

 
 นักการภารโรง 

1. ดแูลรักษา อาคาร โต๊ะ เก้าอีแ้ละอปุกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ 

2. ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

3. ซ่อมแซมบูรณะวสัดคุรุภัณฑ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจท่ีช ารุด ทรุด
โทรม ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

4. ดแูลรักษาความปลอดภยัในบริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
5. ดแูลและปรับปรุงต้นไม้ บริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจให้ร่มร่ืนอยู่เสมอ 

 

บุคลากรภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
 
   กรรมการอ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 

1. เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
2. เสนอความคิด ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

แก่ผู้รับอนญุาต 
 

 ผู้ปกครอง 
1. รับผิดชอบคา่เลา่เรียน และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการสนับสนุนการศึกษาของผู้ เรียนตาม

ระเบียบของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
2. มาร่วมประชุมกับทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เพ่ือท าความเข้าใจใน

ระเบียบของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
3. ให้ความร่วมมือในการช่วยกันดูแลความประพฤติของผู้ เรียนร่วมกับทาง วิทยาลัย

เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
4. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ซึ่งวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจัดขึน้เพ่ือช่วย

เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ให้การอบรมผู้ เรียน ในการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช

บริหารธรุกิจ 
6. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพของผู้เรียน 
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ผลตอบแทนและสวัสดกิารของบุคลากร 
1. ครู อาจารย์ ประจ าได้รับผลตอบแทนเป็นเงินประจ าทกุเดือน ส่วนครูอาจารย์พิเศษ ให้

รับผลตอบแทนเป็นเงินสอนตามระยะเวลาท่ีท าการสอนและจัดให้ได้รับผลตอบแทน
จากการสอนเสริมเพ่ิมเติมครูอาจารย์ท่ีได้รับการบรรจุและได้รับอนุญาตให้เป็นครู
อาจารย์จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแล้วมีสิทธิเบิกสวสัดิการจาก
กองทุนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ตามระเบียบของกองทุน
ดงักลา่ว ดงันี ้
1.1 คา่เลา่เรียนบตุร 
1.2  คา่เลีย้งบตุร 
1.3  เงินสะสมของครูอาจารย์โดยครูอาจารย์จะถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 3 เป็นราย

เดือน ทกุเดือน ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจะออกเงินสะสมให้อีก
ร้อยละ 3 ของเงินสะสมของครูอาจารย์แตล่ะคน เป็นรายเดือนและรัฐบาลจะออก
สมทบ ให้อีกร้อยละ 6 เท่ากับท่ีครูอาจารย์และวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจจ่ายในแตล่ะเดือน เมื่อครูอาจารย์ออกจากงานภายหลงัจากท่ีท างาน
ครบ 5 ปีแล้วก็จะได้รับเงินสะสมในส่วนของครูอาจารย์ , ในส่วนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจและเงินสมทบจากรัฐบาลทัง้นีส้วสัดิการดงักล่าวอยู่
ภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนดของรัฐบาล 

  2.   สวสัดิการเก่ียวกบัเคร่ืองแตง่กาย ครู อาจารย์ประจ า 
3.   มีการประกนัอบุตัิเหตแุก่ครู อาจารย์ประจ าและบคุลากรสนบัสนนุ 
4.   จดัทศันศกึษาให้แก่บคุลากรทกุระดบัปีละครัง้ 
 

หลักปฏิบัตแิละการแต่งกายของนักศึกษา 
 
  หลักปฏิบัติของผู้เรียน 

1. การแตง่กายให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
2. เช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน า ตกัเตือนของครูอาจารย์ 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย สภุาพ ออ่นน้อม 
4. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ วินยัตา่ง ๆ ของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจโดยเคร่งครัด 
5. ไมเ่สพหรือมีไว้ในครอบครองในบรรดาส่ิงเสพติด ของมนึเมาตา่ง ๆ 
6. ไมเ่ก่ียวข้องกบัอบายมขุ และสิ่งชัว่ร้ายทัง้ปวง 
7. ช่วยกนัดแูลและรักษาทรัพย์สินของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจและของบคุคลอ่ืน 
8. ให้ความสนใจในการเรียน ไมเ่กียจคร้าน ไมค่ยุหรือเลน่ในเวลาเรียน 
9. ไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นท่ีเสื่อมเสียตอ่ตนเองหรือตอ่วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 
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ส่วนท่ี 8 
การก ากับ  ตดิตาม  ประเมนิผล  ตรวจสอบและรายงานผล 

(School Accountability) 
 
 การประเมินผลและรายงาน 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจได้ก าหนดระบบและวิธีการก ากับตรวจสอบประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์ของธรรมนญูวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจดงันี ้
 ระยะเวลาการประเมินและรายงาน 

1. ประเมินผลและรายงานผลโครงการตามระยะเวลาด าเนินการและระหว่างด าเนินการและเมื่อ
สิน้สดุโครงการ/กิจกรรม ตามจดุเน้นท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิงานวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ 

2. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในธรรมนูญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ  เมื่อสิน้ปีการศึกษา 2553, 
2554,2555 โดยจดัท าเป็นรายงานประเมินตนเองและรายงานประจ าปี 

3. จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามธรรมนูญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธรุกิจทกุ ๆ 3 ปี 

ลักษณะการด าเนินการ 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจประเมินแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการในธรรมนูญ
วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจโดยพิจารณาผลการประเมินจากความคิดเห็นของหลายฝ่าย ด้วยการ
สอบถามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม ,การสัมภาษณ์,การสังเกต,การใช้แบบประเมินผล เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัประเมินจากวิธีการด าเนินงาน   ผลสมัฤทธ์ิและสภาพความส าเร็จท่ีได้จากการด าเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์อีกด้วย 

1. การก ากับ  ติดตาม  (Mornitoring) 
1.1 จดัท ารูปแบบการก ากบั  ติดตามงาน 
1.2 จดัผู้รับผิดชอบในการก ากบั  ติดตามงาน 

2. การประเมินผล  (Evaluation) 
2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผล 
2.2 สร้างเคร่ืองมือประเมินผล 
2.3 ด าเนินการประเมินผลทัง้ก่อนด าเนินโครงการเพ่ือดคูวามเป็นไปได้  ระหวา่งด าเนินโครง 

การเพ่ือดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานและประเมินเมื่อสิน้สุดโครงการเพ่ือดู
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
 3.   การตรวจสอบ 
  3.1 ตรวจสอบโดยการประเมินตนเอง  เป็นการตรวจสอบท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจด าเนินการประเมินผลด้วยตนเอง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตวัชีคุ้ณภาพของแต่ละเกณฑ์
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คณุภาพท่ีทางส านกับริหารงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้ก าหนดขึน้และใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์สภาพและการด าเนินงานของ วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายและงานตา่งๆ ภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจ     ผลการปฏิบัติงานของ
บคุลากรวา่มีผลการปฏิบตัิงานสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ของงานและสอดคล้องตามปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิด
การพฒันาคณุภาพของนกัเรียนหรือไม ่ น าข้อปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะไปพฒันาปรับปรุงแก้ไข ในครัง้ต่อไป
ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจมีการด าเนินงานท่ีมีหลกัปฏิบตัิ มีขัน้ตอนของการศึกษา  วางแผน  
มีกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ ด าเนินการก ากับติดตามผล ประเมินและสรุปผลงานเป็นระยะ  
นอกจากนีไ้ด้จัดท ารายงานการประเมินตนเองส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบและจัดท า รายงาน
ประจ าปีเพ่ือเผยแพร่แก่ชมุชนและสงัคมตอ่ไป 
  3.2 ตรวจสอบจากภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เป็นการตรวจสอบท่ี
กระท าโดยบคุคลภายนอกของวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ มีการพิจารณาให้ความเห็นโครงการ
พฒันาคณุภาพของนกัเรียน โดยคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจท่ีมีตวัแทน
ผู้ปกครองนกัเรียนและตวัแทนจากกระทรวงเข้าร่วมด้วย มีการตรวจประเมินรับรองคณุภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

4.  การรายงานผล  (Reporting) 
       4.1 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิน้สดุแตล่ะกิจกรรมท่ีก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
                   4.2 เมื่อสิน้ปีการศกึษา วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธรุกิจสรุปผลการประเมนิโครงการไว้แต่
ละปีการศกึษา เพ่ือน าไป 
เป็นข้อมลูในการแก้ไข ปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานในปีการศกึษาตอ่ไป 
                   4.3 เมื่อสิน้สุดแผนพัฒนา /ธรรมนูญวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุร กิจ ฉบับท่ี 5                
(ปีการศึกษา 2553-2555) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจจะแต่งตัง้คณะกรรมการสรุปผลการ
ปฏิบตัิงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชมุชน หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบตอ่ไป 
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ตารางท่ี 12  แผนการตรวจสอบและรายงาน 

รายการตรวจสอบ 
วิธีการ 

ตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
การตรวจสอบ 

การรายงาน 

ก า ร พั ฒน า คุ ณภ า พ  
การศึกษา 
-   แผนพฒันาหลกัสตูร 
 
 
กระบวนการการเรียน
การสอน 
- แ ผ น พั ฒ น า ก า ร

บริหารและจดัการ 
- แผนพฒันาบคุลากร 
- แผนพฒันาทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอน 
- แผนพัฒนากิจกา ร 

นกัเรียน 
- แ ผ น บ ริ ห า ร

งบประมาณ 
 
การตรวจสอบคุณภาพ       
นักเรียน 
- ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง     

การเรียน 
- คณุลกัษณะนกัเรียน 
 
กา รปร ะ กั นคุณภ าพ 
แ ล ะ ก า ร รั บ ร อ ง     
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ    
การศึกษา 
- การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา 
- การรับรองมาตรฐาน           

คุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

- ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามที่
ก าหนดในแผนงาน 

- ประเมินผลสมัฤทธ์ิ
จ า ก ก า ร
ด า เ นิ น งานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

- กา ร รา ย งา น ผล
ตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

- ประเมินจากผลการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ของนกัเรียน 

   
- ติดตามงาน 
- รายงานผลตามแผน 

- ผู้ รับผิดชอบงาน /     
โครงการ / กิจกรรม 

- หวัหน้าฝ่าย 
- ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจารย์ผู้สอน 
-  หวัหน้าฝ่าย 
-  อาจารย์นิเทศ 
   การสอน 
- ผู้บริหาร 
 
- อาจารย์ผู้สอน 
- หวัหน้าฝ่าย 
- ผู้ปฏิบติั 
- ผู้บริหาร 

- เมื่อเร่ิม เตรียมการ 
- ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด าเนินงาน 

- ขั ้น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ   
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระหว่างเรียน 
- สิน้ภาคเรียน 
- สิน้ปีการศกึษา 
 
 

 
-  เร่ิมแผน 
-  ขณะ ด า เ นิ น ง า น  
ตามแผน 

- สิน้สุดแผนประกัน      
คณุภาพ 

- เมื่อได้รับการรับรอง     
มาตรฐานการศึกษา
จาก สมศ. 

- ผู้ รับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร /  
กิจกรรม 

- หวัหน้าฝ่าย 
- ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นกัเรียน 
-  ผู้ปกครอง 
- หวัหน้าฝ่าย 
- ผู้บริหาร 
 
 
- หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- ชมุชน 
- ผู้ปกครอง 
- นกัเรียน 
- ค รู แ ล ะ
บคุลากร 

- ผู้บริหาร 

  



53 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



ตารางการก าหนดปัจจยัความเส่ียงและมาตรการป้องกันความเส่ียงภายในสถานศึกษา 2557 
1. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  

ความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

1. ความปลอดภัยจากการใช้
อาคาร  สถานที่  และวัสด ุ
อปุกรณ์ภายในโรงเรียน 

1. สนามกีฬาหน้าอาคาร  2  มีสภาพที่ ไ ม่
เหมาะสมต่อการใช้งาน เล่นกีฬา เนื่องจากมี
รอยร้าวและพืน้แตก 

2. มีอปุกรณ์ก่อสร้าง และเศษเหล็ก เศษไม้ตาม
สถานที่ต่างๆ เนื่องจากการก่อสร้าง 

3. ความปลอดภัยด้านอคัคีภัย 
4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความเสียหาย อาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายได้ 
 

1. จัดท าใบบันทึกแจ้งซ่อม  น าไปไว้ใน
ห้องพักครูห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ครู 
นักเรียนที่พบเห็นอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ที่
เสยีหายได้เขียนใบแจ้งซ่อมไว้ เพื่อให้ผู้ที่
มีสว่นเก่ียวข้องได้น าไปแก้ไขต่อไป 

2. ชีแ้จงวิธีการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆให้
เข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัด 

3. ตรวจซ่อมและ  บ า รุง รั กษาอาคาร 
สถานที่ห้องเรียน และ ระบบไฟฟ้า 

4. ด าเนินการปรับปรุงพืน้สนามให้ดีขึน้ 

5. จัดเ ก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ให้ เรียบร้อย 
โดยเฉพาะในห้องเ ก็บของเคร่ืองมือ
ก่อสร้างต่างๆ   

6. จัดอบรมป้องกันอัคคีภัยให้แก่ครูและ
นักเรียน รวมทัง้จัดถังดับเพลิงไว้ตาม
อาคารเรียนทุกชัน้ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
และห้องพกัครู 
 
 

1.  โครงการรักษ์สิง่แวดล้อม 
2.  โครงการพฒันาสิง่แวดล้อม

ละอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมใน
วิทยาลยัฯ 

 

- ฝ่ายบริการการศกึษา 



ความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

2. ความปลอดภัยในด้าน
ทรัพย์สนิ และร่างกาย 

1. การประสบเหตุนักเรียนต่างสถาบันทะเลาะ
วิวาทกนั ซึง่อาจถกูท าร้ายด้วยเหตทุี่ไม่ตัง้ใจ 

2. การชิงทรัพย์บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียน 
3. การกระท าที่ไม่เหมาะสมภายในโรงเรียน เช่น 

การลกัทรัพย์ การทะเลาะวิวาท เป็นต้น 

1.    จัดครูปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจ าวัน 
ออกไปยืนบริเวณหน้าปากทางโรงเรียน
และฝ่ังปากซอยกันตนาในช่วงเช้าและ
เลกิเรียน รวมทัง้ให้ครูปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
ภาย ในโ รง เ รียนในช่ ว ง เ ช้ าและพัก
กลางวนั 

2.   ออกตรวจร่วมกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจและครู
จากสถาบนัอื่น เพื่อป้องกนัเหตรุ้าย 

3.   ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยใช้
ช่องทางการสื่อสารด้าน ต่างๆ  เช่ น 
โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร Line เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทและชิงทรัพย์ 
รวมถงึเหตรุ้ายอื่นๆ ด้วย 

4.    ติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในบริเวณ
โรงเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยทัง้ร่างกายและทรัพย์สิน
ของนกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน 

5.   ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียน และบุคลากร
ทุกคนทราบแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาและหลีกเลี่ยงในจุดที่เสี่ยงต่อการ
ถกูท าร้าย 

1.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
2.  ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/  

นักศึกษาพบหลังเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

 
 

- ฝ่ายกิจการนักศกึษา 
- ฝ่ายบริการการศกึษา 



2. ด้านการทะเลาะววิาท    ก าหนดประเดน็ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท โดยมีประเดน็ความเสีย่งเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกนั ดงันี ้

  

ความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่ รับผดิชอบ 
1. การทะเลาะวิวาทเร่ืองความ

ไม่พงึพอใจซึง่กนัและกนั 

1.  นักเรียน ปวช.1 และนักเรียนที่โอนย้ายเข้า
มาเรียนภายในโรงเรียน ยังไม่รู้จักกัน เสี่ยง
ต่อการเข้าใจผิดกนัได้มาก 

2.  นักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้อง เกิดความไม่พอใจ
ซึง่กนัและกนั 

3.  นักเรียนที่เป็นเพื่อนกัน เกิดความเข้าใจผิด
กนัในบางเร่ืองที่ไม่เข้าใจกนั 

1.   จดัครูปฏิบติัหน้าที่อยู่เวรประจ าวนั ให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ เวรภายในโรงเ รียน
ในช่วงเช้าและพกักลางวนั 

2.   ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ตน ตามระเบียบที่ก าหนดในคู่มือ หาก
ไม่ปฏิบติัตามจะด าเนินการตามระเบียบ 

3.  ติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในบริเวณ
โรงเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยของนกัเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน 

4.  ปลกูฝังความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้มีความ
เคารพซึง่กนัและกนั  

5.   จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีภายใน
สถาบัน เช่น การแข่งขันกีฬา การจัด
กิจกรรมเพื่อสงัคมและนนัทนาการ            

6.   ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 
7.   ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนในช่วงเช้า

ชัว่โมงโฮมรูม เพื่อแนะน า ตกัเตือน 

1.   การประชมุผู้ปกครอง 
2.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
3.   ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน

หลังเข้าแถว และกิจกรรม
โฮมรูม 

4.   จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
สร้างความสามัคคี นอก
สถานที่ 

5.   โครงการสง่เสริมคณุธรรม  
6.    กิจกรรมสง่เสริมกีฬา 
7.   กิจกรรมกีฬาส ี  
8.   ชมรมนนัทนาการ 
9.   ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 
10. กิจกรรม  Com Camp 
11. กิจกรรม English Camp 
12. กิจกรรม Maketting Camp 
13.  โครงการส่งเสริมผู้ เ รียน

ด้ า น คุณ ลั กษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ 

- ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
- ฝ่ายวิชาการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่ รับผดิชอบ 
2.  การทะเลาะวิวาทเร่ืองชู้สาว 1.  นกัเรียนเกิดความหงึหวง เมื่อคู่ของตนเองไป

คบกบัอีกฝ่ายหนึง่  
2.  นกัเรียนเกิดความระแวงและเข้าใจผิด 

1.   จดัครูปฏิบติัหน้าที่อยู่เวรประจ าวนั ให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ เวรภายในโรงเ รียน
ในช่วงเช้าและพกักลางวนั 

2.   ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ตน ตามระเบียบที่ก าหนดในคู่มือ หาก
ไม่ปฏิบติัตามจะด าเนินการตามระเบียบ 

3.  ติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในบริเวณ
โรงเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยของนกัเรียนและบคุลากร 

4.   ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 
5.   จัดการเรียนการสอนวิชาเพศสัมพันธ์ 

แ ล ะ มี ค รู ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ใ น เ ร่ื อ ง นี ้
โดยเฉพาะ 

1.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
2.   ครูที่ปรึกษาพบนกัเรียน/

นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

3.   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.   จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
สร้างความสามัคคี นอก
สถานที่ 

5.  โครงการสง่เสริมผู้ เรียนด้าน
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 

 
 

- ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
- ฝ่ายวิชาการ 
 

3 .  นักเ รียนทะ เลาะวิ วาท             
กับนักเรียนต่างสถาบันหรือ
บคุคลภายนอก 

1.  นกัเรียนชักน าหรือน าพาเพื่อนจากภายนอก
เข้ามาท าร้ายหรือดักรอท าร้าย นักเรียนใน
โรงเรียน 

2.  นักเรียนน าเพื่อนจากภายนอกเข้ามาใน
โรงเรียนและทะเลาะวิวาทกับนักเรียนใน
โรงเรียน 

3.  นกัเรียนทะเลาะวิวาทกบันกัเรียนต่างสถาบัน
ด้วยเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัสถาบนั 

1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ขอความช่วยเหลือในการก ากับดูแล
ไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือช่วย
ระงบัเหตไุม่ให้เกิดความรุนแรง  

2.   จัดครูปฏิบัติหน้าที่อยู่ เวรประจ าวัน 
ออกไปยืนบริเวณหน้าปากทางโรงเรียน
และฝ่ังปากซอยกันตนาในช่วงเช้าและ
เลกิเรียน 

1.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
2.   ครูที่ปรึกษาพบนกัเรียน/

นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

3.   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 



3. ด้านสิ่งเสพติด  ก าหนดประเดน็ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพตดิ โดยมีประเดน็ความเสีย่งเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกนัและแก้ปัญหา ดงันี ้

ความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่ รับผดิชอบ 
1. สิง่เสพตดิภายในโรงเรียน 1.   นกัเรียนมีประวติัเสพสิง่เสพติดหรือจ าหน่าย

สิง่เสพติดมาก่อน 
2.   นักเรียนมีประวัติทางครอบครัวที่ผู้ปกครอง

เคยเสพสิง่เสพติดหรือจ าหน่ายสิง่เสพติด 
3.   นกัเรียนมีที่อยู่อาศยัในบริเวณที่มีความเสี่ยง

จากการจ าหน่ายหรือเสพสิง่เสพติด 
4.   นักเรียนมีเพื่อนใกล้ชิดที่มีประวัติเสพสาร

เสพติดหรือจ าหน่ายสิง่เสพติด 
5.   นักเรียนทีมีพฤติกรรมสบูบุหร่ีและลกัลอบ

สบูบหุร่ีภายในโรงเรียน 
6.   นักเรียนน าสิ่งเสพติดเข้ามาในโรงเรียนด้วย

การใช้บุหร่ีหรือสิ่งอื่นๆ เป็นเคร่ืองมือในการ
ซุกซ่อน เพื่อใช้เสพหรือจ าหน่าย 

7.   บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ เสพหรือจ าหน่าย
น าเข้ามาในสถานศกึษา 

 
 
 

1.   จดัครูปฏิบติัหน้าที่อยู่เวรประจ าวนั ให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ เวรภายในโรงเ รียน
ในช่วงเช้าและพกักลางวนั 

2.   จัดกิจกรรมกีฬา ชมรมและโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน 
เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.  ตรวจค้นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือ
เพื่อนที่ใกล้ชิดอยู่เสมอ มิให้น าบุหร่ีหรือ
สิง่เสพติดเข้ามาในโรงเรียน 

4.  การซักถามประวัตินักเรียนที่มีพฤติกรรม
จดัอยู่ในกลุม่เสีย่งและติดตามพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

5.   ตรวจสารเสพติดให้แก่นักเรียนโดยการ
ใช้แผ่นทดสอบหรือจากโรงพยาบาล 

6.    ประสานงานกับต ารวจ เ จ้าหน้าที่
สง่เสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
และเครือข่ายผู้ ปกครอง เป็นต้น  เพื่อ
ช่วยกนัดแูล สอดสอ่ง 

7.   จดัอบรมเกี่ยวกบัโทษของสารเสพติด 
 
 

1.   การประชมุผู้ปกครอง 
2.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
3.   ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/

นักศึกษาพบหลังเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

4.   กิจกรรมตรวจสขุภาพและ
สารเสพติด 

5.   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

6.    กิจกรรมสง่เสริมกีฬา 
7.   กิจกรรมกีฬาส ี  
8 .  กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า

ภายนอก 
9.   ชมรมนนัทนาการ 
10. ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 
11. ชมรมถ่ายภาพ 
 

- ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
 



 

 
  

ความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
2.  สิง่เสพติดภายนอกโรงเรียน 1.   พืน้ที่รอบๆ บริเวณโรงเรียนมีแหล่งอบายมุข

หรือแหลง่มัว่สมุที่เสีย่งต่อการใช้สิ่งเสพติด  
2.  นกัเรียนมีที่อยู่อาศยัอยู่ใกล้กับแหล่งมั่วสมุที่

มีการเสพหรือจ าหน่ายสารเสพติด 
3.   นกัเรียนมีเพื่อนหรือญาติภายนอกโรงเรียนที่

มีประวติัการใช้สิง่เสพติด 
 
 

1.   ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือสอดส่องดูแล เช่น ต ารวจ 
พนัก ง าน เ จ้ าห น้ าที่ ส่ ง เ ส ริมความ
ปร ะพ ฤ ติ นั ก เ รี ย น นั ก ศึก ษ า  แ ล ะ
เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 

2.   จัดครูออกตรวจพืน้ที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจและครูจากสถานศึกษาอื่น เพื่อ
ดูแ ลสอดส่อ งนัก เ รี ยนมิ ใ ห้ก ระท า
ความผิดในพืน้ที่เสีย่ง 

3.  ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนและ
สอบถามผู้ปกครองที่มีที่อยู่อาศัยใกล้กับ
แหลง่มัว่สมุอยู่เสมอ 

1.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
2.   ครูที่ปรึกษาพบนกัเรียน/

นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

3.   ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/
นักศึกษาพบหลังเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

4.   กิจกรรมตรวจสขุภาพและ
สารเสพติด 

5.   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

6.    กิจกรรมสง่เสริมกีฬา 
7.   กิจกรรมกีฬาส ี  
8 .  กิ จ ก ร ร ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า

ภายนอก 
9.   ชมรมนนัทนาการ 
10. ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 
11. ชมรมถ่ายภาพ 
 
 
 

- ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
 



4. ด้านสังคม  ก าหนดประเดน็ความเสี่ยงด้านสงัคม โดยมีประเดน็ความเสี่ยงเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกันและแก้ปัญหา ดงันี ้

 
 
  

ความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่ รับผดิชอบ 
1. การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร 1.   นักเรียนมีความเชื่อและความเข้าใจที่ผิด

เก่ียวกับการมีเพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควรว่า
เป็นเร่ืองที่ปกติ  

2 . นักเ รียนไม่มีความเ ข้าใจและไม่ เห็น
ความส าคัญของการใช้ชีวิตในอนาคตของ
ตนเอง หากต้องมีบตุรจากการมีเพศสมัพันธ์
ก่อนวยัอนัควร 

3.   นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการมี
เพศสัมพันธ์และการป้องกันการตัง้ครรภ์ที่
ถกูวิธี 

4.   นกัเรียนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง โดยอาศัยอยู่
คนเดียวตามหอพกัหรือบ้านเช่า 

1.   จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา 
ภายในโรงเรียน  

2.   สง่เสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
แก่นักเรียนด้วยการใช้กีฬาและชมรม
ต่างๆ ในการท ากิจกรรมของนกัเรียน 

3.   อบรมเร่ืองเพศสมัพนัธ์ให้แก่นกัเรียน 
4.   ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 
5.   ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนในช่วงเช้า

ชัว่โมงโฮมรูม เพื่อแนะน า ตกัเตือน 
6.    จัดให้ครูแนะแนวประชาสัมพันธ์ได้

ติดตามและหาทางแก้ไขปัญหา หากมี
การตัง้ครรภ์ขึน้ 

7.   ให้นกัเรียนได้ศึกษาต่อหากนักเรียนและ
ผู้ ปกครองต้องการ โดยอาจต้องมีการ
ปรับเปลีย่นระเบียบของโรงเรียนไปบ้าง 

1.   การประชมุผู้ปกครอง 
2.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
3.   ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน/

นักศึกษาพบหลังเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

4.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

5.   กิจกรรมสง่เสริมกีฬา 
6.    กิจกรรมกีฬาส ี  
7.   ชมรมนนัทนาการ 
8.   ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 
9.  ชมรมถ่ายภาพ 

- ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
- ฝ่ายวิชาการ 
 



5. ด้านการพนันและม่ัวสุมประเดน็ความเสี่ยงด้านสงัคมด้านการพนนัและมัว่สมุ โดยมีประเดน็ความเสี่ยงเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีจะต้องป้องกันและแก้ปัญหา ดงันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง ปัจจัยความเส่ียง มาตรการป้องกัน โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายที่ รับผดิชอบ 
1.  ความเสี่ยงด้านการพนันและ

มัว่สมุ 

1.  นักเรียนมีเวลาว่างในช่วงหลงัเลิกเรียนและ
มกัไปจบักลุม่มัว่สมุกนัตามบ้านเพื่อน 

2.  นักเรียนไปจับกลุ่มกันตามห้างสรรพสินค้า
แถวบางใหญ่ซิตี ้  

3.  นกัเรียนเข้าไปเลน่เกมตามร้านอินเทอร์เน็ต 
4.  นักเรียนขาดความรักและความมุ่งมั่นที่จะ

กระท าความดีต่อผู้ มีพระคุณ เพราะเห็นว่า
เพื่อนเป็นสิง่ที่ดีที่สดุของตนเอง 

5.  ช่วงเวลาพักกลางวันภายในโรงเรียน ตาม
ห้องเรียนจะมีนักเรียนบางกลุ่มจับกลุ่มเล่น
การพนนักนั 

 
 

1.   จดัครูปฏิบติัหน้าที่อยู่เวรประจ าวนั ให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ เวรภายในโรงเ รียน
ในช่วงเช้าและพกักลางวนั 

2.   ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ช่วยเหลือสอดส่องดูแล เช่น ต ารวจ 
พนัก ง าน เ จ้ าห น้ าที่ ส่ ง เ ส ริมความ
ปร ะพ ฤ ติ นั ก เ รี ย น นั ก ศึก ษ า  แ ล ะ
เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 

3.   ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 
4.  สง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัความรักและความ

กตญัญตู่อผู้มีพระคณุ เพื่อจะได้รู้จักการ
ท าความดีเพื่อพ่อแม่แทนการรักเพื่อน 

5.   สง่เสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
แก่นักเรียนด้วยการใช้กีฬาและชมรม
ต่างๆ ในการท ากิจกรรมของนกัเรียน 

 

1.   กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
2.   ครูที่ปรึกษาพบนกัเรียน/

นกัศกึษาพบหลงัเข้าแถว 
และกิจกรรมโฮมรูม 

3.   โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.  โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
5.  โครงการวนัแม่แห่งชาติ 
6.  กิจกรรมวนัไหว้ครู 
7.   กิจกรรมสง่เสริมกีฬา 
8.    กิจกรรมกีฬาส ี  
9.   ชมรมนนัทนาการ 
10. ชมรมอาสาพฒันาสงัคม  
11. ชมรมถ่ายภาพ 

- ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
 

 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ รับผดิชอบ

1. โครงการ English camp 1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557  1. พฒันาผู้ เรียนทางด้านความมีวินยั สายวิชาภาษาตา่งประเทศ

    1.  ทศันศกึษานอกสถานที่      วิชาภาษาองักฤษโดยการสอนน้องๆ ในคา่ยฯ _นกัเรียนนกัศกึษา ระดบัชัน้ ปวช.-ปวส. 3,500 บาท      มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

    2.  จดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ 2. เพ่ือฝึกทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ฟัง พดู อา่น สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ เก็บคา่ใช้จา่ยนกัเรียน      มีความเสียสละและมีความซ่ือสตัย์อดทน

     เขียนภาษาองักฤษและกล้าแสดงออกใน 2. เชิงคณุภาพ เพ่ิมเติม 2.  มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก

      สิ่งที่เหมาะสม _ นกัศกึษามีความสามคัคี      อยา่งสร้างสรรค์

3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความสามคัคี _ นกัศกึษารู้จกัการเสียสละ มีจิตสาธารณะ  3. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

    ภายในหมูค่ณะในการท ากิจกรรมวิชา    มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ อดทน      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

    ภาษาองักฤษ 4. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

4.  เพ่ือสร้างนกัเรียนให้มีจิตสาธารณะ

2. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 1. เพ่ือให้ครูและนกัเรียน นกัศกึษาได้พฒันา 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ประมาณเดือนมกราคม 2558 1. พฒันาผู้ เรียนด้านคณุธรรม อาจารย์สธุรรม   อดทน

และอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย     คณุธรรมและจริยธรรมอยา่งตอ่เน่ือง _ครูและนกัเรียน นกัศกึษาภายในวิทยาลยัฯ 3,000  บาท    จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

   2.1  กิจกรรมธรรมะเพ่ือชีวิต 2. เพ่ือให้นกัเรียน/นกัศกึษาสามารถน าความรู้ ทัง้หมดเข้าฟังการบรรยายธรรม 2. นกัศกึษามีคณุสมบตัิอนัเป็นผู้น า

   2.2  กิจกรรมท าบญุตกับาตร     ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 2. เชิงคณุภาพ     มีความซ่ือสตัย์ ความอดทน เสียสละ 

3. เพ่ือให้นกัศกึษามีคณุสมบตัิอนัเป็นผู้น า _ ครูและนกัศกึษาเข้าใจหลกัธรรมขัน้      รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม

   อนัได้แก่ ความซ่ือสตัย์  ความอดทน  เสียสละ    พืน้ฐานในทางพทุธศาสนา 3. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

   รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม _ ครูและนกัศกึษารู้และเข้าใจระบบการ      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

4. เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกัการแก้ไขปัญหาโดยใช้    เลือกตัง้แบบประชาธิปไตย 4. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

    หลกัธรรมที่ถกูต้องมีจิตใจที่สงบเข้มแข็ง

   

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ รับผิดชอบ

3. โครงการสง่เสริมกีฬาภายใน 1. เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษารักกีฬา และเห็น 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด มิถนุายน-พฤศจิกายน 2557 1. การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียนด้านสขุภาพ อาจารย์เรืองสนัต์  จนัมาค้อ

    3.1 กีฬาฟตุซอล     ความส าคญัของการออกก าลงักาย _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 8,000  บาท       ทัง้ร่างกายและจิตใจ

    3.2 กีฬาวอลเลย์่บอล 2. เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษา มีความรับผิดชอบ 2. เชิงคณุภาพ  2. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

    3.3 กีฬาเปตอง     ในงานที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกนัท างาน _นกัเรียนมีสขุภาพดีทัง้ร่างกายและจิตใจ      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

    3.4 กีฬาเทเบิลเทนนิส     เป็นหมูค่ณะได้ _นกัเรียนรู้กฎกติกา สามารถเลน่กีฬาได้

3. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษา รู้จกัใช้เวลาวา่ง _นกัเรียนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

    ให้เป็นประโยชน์

4. เพ่ือให้นกัศกึษาหา่งไกลยาเสพติด และ

    อบายมขุตา่ง ๆ 

4. โครงการความเป็นเลิศทาง 1. เพ่ือพฒันาทกัษะทางวิชาชีพของนกัศกึษา 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ประมาณเดือนมกราคม 2558 1. พฒันาผู้ เรียนด้านการฝึกประสบการณ์ สายวิชาสามญั

     ทกัษะวิชาชีพภายในและภายนอก     ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ _นกัเรียน นกัศกึษากลุม่เป้าหมายการ 35,000 บาท    ทางวิชาชีพ สายวิชาภาษาตา่งประเทศ

     4.1  แข่งขนัพิมพ์ดีดไทย-องักฤษ 2. เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ือง   พฒันา โดยจ าแนกเป็น 2.  พฒันาผู้ เรียนทางด้านความมีวินยั 

     4.2  แข่งขนัทกัษะความรู้        ใช้ส านกังานเพ่ิมมากขึน้ 1. นกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช.      ความรับผิดชอบ ความขยนั   ซ่ือสตัย์

            ทางคอมพิวเตอร์ 3.  เพ่ือให้นกัเรียนได้รับโอกาสในการสร้างช่ือเสียง 2. นกัศกึษาระดบัชัน้ ปวส.     อดทน ความสียสละ

     4.3  แข่งขนัทกัษะทางด้านการ     ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถาบนั 2. เชิงคณุภาพ 3. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

           ขายและการโฆษณา _ นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการมี

     4.4  แข่งขนัประกวดเพลงไทยลกูทุง่    ความรู้ในการปฎิบตัิมากยิ่งขึน้

_นกัศกึษาสามารถประเมินและ

   พฒันาความสามารถตนเองได้

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ รับผิดชอบ

5. กิจกรรมตรวจสารเสพติด 1. เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของสารเสพติด 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด เดือนกรกฎาคม 2557 1.  การสง่เสริมพฒันาผู้ เรียนด้าน อาจารย์ประชิด ปริญญาชยัศกัดิ์

    และโรคติดตอ่ภายในวิทยาลยัฯ _นกัเรียน/นกัศกึษาทกุระดบัชัน้ รอบเช้า 76,000  บาท      สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ อาจารย์ฝ่ายกิจการนกัศกึษา

2. เพ่ือส ารวจหาข้อมลูของสารเสพติด และ   จ านวนประมาณ 700  คน 2.  ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

    ข้อมลูทางด้านสขุภาพ ของนกัศกึษา 2. เชิงคณุภาพ       ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

3. เพ่ือรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไข _นกัเรียน/นกัศกึษาภายในวิทยาลยัฯทกุคน 

    ให้แก่นกัศกึษาที่เสพย์สารเสพติด และมี   ปลอดจากยาเสพติด และมีสขุภาพ

    ปัญหาด้านสขุภาพ   แข็งแรงสมบรูณ์

4. เพ่ือให้นกัศกึษาทกุคนมีสขุภาพที่ดีทัง้ทาง

    ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนได้รับการรักษา

    อยา่งเหมาะสม

6. โครงการพฒันาบคุลากร 1. เพ่ือพฒันาสมรรถภาพการท างานของ 1 เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด เดือนตลุาคม 2557 1. พฒันาคณุภาพครูให้มีความรู้และ อาจารย์สิตางศุ์  จลุชาต

    6.1  ศกึษาดงูานนอกสถานที่     ผู้ปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ _ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทกุทา่น 80,000  บาท    ทกัษะที่หลากหลาย

    6.2  กิจกรรมเสริมสร้างความ 2. เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ 2. เชิงคณุภาพ 2. สร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บคุลากร 

           สมัพนัธ์ระหวา่งครูและ     ทนัตอ่เหตกุารณ์ปัจจบุนัอยูเ่สมอ _ สามารถพฒันาประสิทธิภาพการ    โดยการให้คณุชีวิตที่ดีขึน้

           เจ้าหน้าที่ 3. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้เหมาะสม    ปฏิบตัิงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่

    กบันโยบายของวิทยาลยัฯมากยิ่งขึน้    ได้มากยิ่งขึน้

7. กิจกรรมวนัสนุทรภู่ 1. เพ่ือให้นกัเรียนได้ทราบประวตัิความเป็นมา 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 26-มิ.ย.-57 1.  พฒันาผู้ เรียนด้านการสร้างคา่นิยม อาจารย์พทุธิมา แดงเลือด

    7.1  จดับอร์ดความรู้     ของสนุทรภู ่มหากวีเอกของไทย _นกัเรียนนกัศกึษาทกุระดบัชัน้ในวิทยาลยัฯ 5,000 บาท ความเป็นไทย การอนรัุกษ์และสืบสาน

    7.2  ประกวดแตง่กลอน 2.  ประสบการณ์ตรงจากการชมสถานที่ ที่ถกูกลา่ว   ระดบัปวช.และปวส. ศิลปะวฒันธรรม

    7.3  การแสดงเร่ืองพระอภยัมณี     ถึงในวรรณกรรม _นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไป        2. พฒันาผู้ เรียนทางด้านความมีวินยั

   7.4  ประกวดแตง่กายในวรรณคดี 3. เพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้ คติธรรม แนวคิด   ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัให้เหมาะ  มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

    ในการด ารงชีวิตที่สอดแทรกอยูใ่นวรรณกรรม   แก่โอกาสสถานที่และบคุคล  มีความเสียสละและมีความ

    และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  ซ่ือสตัย์อดทน

    ได้อยา่งเหมาะสม 3. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ
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8. กิจกรรมวนัไหว้ครู 1. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาเผยแพร่เชิดชเูกียรติ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 26-มิ.ย.-57 1. พฒันาผู้ เรียนด้านการสร้างคา่นิยมที่ อาจารย์ปริม ศรประสิทธ์ิ

    ของครู _นกัเรียนนกัศกึษารอบเช้าทกุระดบัชัน้ 6,000  บาท     เป็นไทย การอนรัุกษ์และสืบสานศิลปะ

2. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาน้อมร าลกึบชูาถึง 2. เชิงคณุภาพ     วฒันธรรม

    พระคณุครูด้วยใจ _นกัศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พฒันา  2. ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

3. เพ่ือสง่เสริมและยกยอ่งนกัศกึษาที่เรียนดี   ความคิดใหม ่ๆ เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ใน

    มีความประพฤติดีเป็นแบบอยา่งที่ดีได้รับ   การเข้าสูโ่ลกธุรกิจตอ่ไป

    เกียรติบตัร _นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ 

4. เพ่ือสง่เสริมและยกยอ่งครูและบคุคลากรที่ท างาน  ความสามารถก่อให้เกิดทกัษะใน

    ดีจนได้รับเกียรติบตัร   การเรียนรู้

9. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ "เพ่ือพอ่" 1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้ทราบถึงพระราชประวตัิและ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 4-ธ.ค.-57 1. พฒันาผู้ เรียนด้านความรักชาติ อาจารย์กานต์ชนา  คงฤทธ์ิระจนั

    พระราชกรณียกิจของในหลวงของเรา _นกัเรียนนกัศกึษารอบเช้าทกุระดบัชัน้ 5,000  บาท     ศาสน์ กษัตริย์  รวมทัง้สร้างคา่นิยม อาจารย์อรุาพร  ค าสิม

2. เพ่ือให้นกัศกึษามีโอกาสแสดงความจงรักภกัดี 2. เชิงคณุภาพ      ที่เป็นไทย

    ตอ่ในหลวงของเรา _นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 2. ปลกูฝังความกตญัญตูอ่บิดา

3. เพ่ือให้นกัศกึษาเรียนรู้ขัน้ตอนการร่วมพิธีสดดุี   "เพ่ือพอ่" ด้วยความภมิูใจในความเป็น    มารดาหรือผู้ มีพระคณุ ให้แก่นกัเรียน

4. เพ่ือให้นกัศกึษาได้แสดงออกทางด้านกาย วาจา   คนไทย 3.  แผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

    และใจตอ่ผู้ ให้ก าเนิดและผู้ มีพระคณุอยา่ง

    ออ่นน้อม

5. เพ่ือให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม "เพ่ือพอ่" 

    บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนและสงัคม
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10. กิจกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ 1. เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 11-ส.ค.-57 1. พฒันาผู้ เรียนด้านความรักชาติ ศาสน์ อาจารย์พชร  หมายนาค

    พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวนัเฉลิม _นกัเรียน นกัศกึษารอบเช้าทกุระดบั 5,000  บาท กษัตริย์  รวมทัง้สร้างคา่นิยมที่เป็นไทย อาจารย์สิริภทัรา วสภุิญโญภาส

    พระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทกุปี 2. เชิงคณุภาพ 2. ปลกูฝังความกตญัญตูอ่บิดา

2. เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีโอกาสแสดงความจงรัก _นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการได้ระลกึถึง    มารดาหรือผู้ มีพระคณุ ให้แก่นกัเรียน

    ภกัดีตอ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   พระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จพระราชินี 3. แผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

3. เพ่ือให้นกัเรียน นกัศกึษาได้ร่วมระลกึถึง   ที่มีตอ่พสกนิกร

    พระคณุแม่ _นกัศกึษาสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้

  เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั

_นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรู้

  ความสามารถก่อให้เกิดความคิด

  สร้างสรรค์ร่วมกนั

11. กิจกรรมแหเ่ทียนจ าน าพรรษา 1. เพ่ือให้นกัเรียนเข้าถึงความเป็นพทุธศาสนิกชน 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 10-ส.ค.-57 1.  พฒันาผู้ เรียนด้านการสร้างคา่นิยมที่ อาจารย์อรทยั ชินนะประภา

    อยา่งแท้จริง _นกัเรียน นกัศกึษา ทกุระดบัชัน้ 6,000  บาท      เป็นไทย การอนรัุกษ์และสืบสานศิลปะ อาจารย์ประทมุพร จนัทร์ศรี

2. เพ่ือให้นกัเรียนได้เห็นถึงคณุคา่ของวฒันธรรม 2. เชิงคณุภาพ      วฒันธรรม

    และประเพณีไทย _นกัเรียน นกัศกึษา ที่เข้าร่วมโครงการจะได้  2. แผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

3. เพ่ือให้นกัเรียนมีความเสียสละและบ าเพ็ญตน   พฒันาแนวความคิดใหม ่ๆ น ามาใช้ใน

    ให้เป็นประโยชน์แก่สว่นรวม   สงัคม

4. เพ่ือให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิตนตามประเพณีที่ _นกัเรียน นกัศกึษา สามารถน าความรู้ที่ได้

    เป็นแบบอยา่งที่ดีสืบตอ่ไป   ปฏิบตัิไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต

5.  เพ่ือสานสมัพนัธ์กบัชมุชนในการร่วมมือแห่   ประจ าวนั

     เทียนจ าน าพรรษา
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12. โครงการสง่เสริมรักการอา่นและ 1. เพ่ือให้นกัศกึษาและครู-อาจารย์ได้ค้นคว้า 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทางด้านการ วา่ที่ร้อยตรีหญิงอรวดี เข้มแข็ง

      การใช้ห้องสมดุ     เนือ้หาวิชาที่ต้องการศกึษาและได้รับรู้ข่าวสาร _อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทกุทา่นและนกัเรียน 20,000   บาท ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ เจ้าหน้าที่ห้องสมดุ

    ตา่ง ๆ ได้อยา่งทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนั   นกัศกึษาในสถานศกึษาทกุคน

2. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ในการใช้ห้องสมดุได้ 2. เชิงคณุภาพ

    โดยคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นสามารถน าไปใช้ได้ _สามารถพฒันาประสิทธิภาพ

3. ครู-อาจารย์และนกัศกึษาได้รู้เก่ียวกบั   การปฎิบตัิงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่

    อินเตอร์เน็ต(internet)พร้อมวีดีโอโทรทศัน์   ให้เป็นระบบเพ่ือสอดคล้องกบันโยบาย

    และรู้ถึงเทคนิคการค้นคว้าในห้องสมดุได้   ของโรงเรียน

    อยา่งทัว่ถึง

4. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้ เข้าใจและตระหนกั

    ถึงความส าคญัของห้องสมดุ

13. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกัหน้าที่และความ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1.  การสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียน อาจารย์พวน  ค าผยุ

      13.1 กิจกรรมรักษ์ต้นไม้     รับผิดชอบตอ่ตวัเองและตอ่สงัคม _ครู เจ้าหน้าที่ทกุทา่น และนกัศกึษารอบเช้า 3,500 บาท      ด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

      13.2  กิจกรรมรักษ็ความสะอาด 2. เพ่ือเป็นการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ   ทัง้หมดในระดบั ปวช.และ ปวส. 2.  พฒันาผู้ เรียนทางด้านความมีวินยั

      13.3  รณณงค์ให้ทกุคนประหยดั     ในห้องเรียนให้อยูใ่นสภาพที่เอือ้อ านวยตอ่ 2. เชิงคณุภาพ      มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

               พลงังาน     การเรียนการสอน _ นกัศกึษามองเห็นความส าคญั      และมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน

3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตาม    ของการรักษาสิ่งแวดล้อม 3. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

       ห้องเรียน อาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียน _ สภาพแวดล้อมตามอาคารสถานที่

    ให้น่าอยู่   ห้องเรียนมีสภาพบรรยากาศร่มร่ืน น่าเรียน

14. กิจกรรมกีฬาสี 1. เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษาเกิดความสามคัคี 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด เดือนธันวาคม 2557 1. การสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนด้าน อาจารย์เรืองสนัต์  จนัมาค้อ

      4.1  แข่งขนักีฬาสากล    ในหมูค่ณะ _ ครู เจ้าหน้าที่ ทกุทา่น 200,000  บาท     สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ

      4.2  แข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ 2. เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษามีคณุธรรม จริยธรรม _ นกัศกึษาของวิทยาลยัฯทัง้หมด  2. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

      4.3  แข่งขนักีฬาพืน้บ้าน    มีระเบียบวินยั 2. เชิงคณุภาพ      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

3. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัการใช้เวลาวา่ง _ นกัศกึษามีความสามคัคี

   ให้เป็นประโยชน์ _ นกัศกึษารู้จกักฎ กติกา มารยาทและ

4. เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกักฎ กติกา  มารยาท  มี    สามารถเลน่กีฬาได้

   น า้ใจเป็นนกักีฬา

5. เพ่ือป้องกนัมิให้นกัศกึษาเสพสิ่งเสพติด

6. เพ่ือสง่เสริมอนรัุษ์การละเลน่ของไทย

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ รับผิดชอบ

15. กิจกรรมสง่เสริมอนรัุกษ์ภาษาไทย 1. เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ทางด้านภาษาไทย 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด เดือนกรกฎาคม 2557 1.  พฒันาผู้ เรียนด้านการใช้ภาษาไทย อ.พทุธิมา  แดงเลือด

2. เพ่ือปลกูฝังให้นกัเรียนรู้จกัและรักในภาษาไทย _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 1,000  บาท 2.  สร้างคา่นิยมในความเป็นไทย อ.เกษมศรี  แป้นสขุ

    ร่วมกนัอนรัุกษ์ภาษาไทย 2. เชิงคณุภาพ

3. เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาไทยได้อยา่ง _นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เสริม

    ถกูต้อง   ทกัษะความรู้ทางด้านภาษาไทย

16. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพ่ือปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลกั 1 เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. พฒันาสง่เสริมความมีวินยั ขยนั อาจารย์ทิพวรรณ ดีไพศาลสกลุ

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง _ ครู เจ้าหน้าที่ ทกุทา่น 5,000 บาท    ความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์อดทน อาจารย์ภทัรุท  นามเมือง

2.  เพ่ือให้นกัเรียนได้กระท าและแสดงออกตามหลกั _ นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด ทกุระดบัชัน้    ความประหยดั และน้อมน าหลกั

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เชิงคณุภาพ    เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต

3. เพ่ือสร้างเสริมให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะที่ดีตรง _ นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการมีคณุลกัษณะ    ประจ าวนั

    ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัอดออม     ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

   และใช้จา่ยอยา่งพอเพียง _ นกัศกึษามีความกล้าที่จะแสดงออก

   ในทางที่เหมาะสม

17.โครงการวานิชนิทศัน์ 1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้แสดงทกัษะวิชาชีพในการ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ประมาณสปัดาห์ที่ 2 ของเดือน 1.  สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน อ.ทศันีย์ บรรลือพรศกัดิ์

      17.1  ออกร้านขายสินค้า     ขายสินค้าและการท างานด้านการบริการ _ ครู เจ้าหน้าที่ ทกุทา่น 35,000   บาท ม.ค.-58      ด้านวิชาการและวิชาชีพ

      17.2  จดันิทรรศการทางด้าน 2. เพ่ือให้นกัศกึษาได้ท างานร่วมกนัเป็นทีม _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 2.  สร้างเสริมความเป็นผู้น า มีความ

               วิชาการและวิชาชีพของครู 3. เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศกึษา 2. เชิงคณุภาพ      รับผิดชอบ ความขยนั ซ่ือสตัย์ทัง้ตอ่

               และนกัเรียน     และชมุชน _นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เสริม      ตนเองและผู้ อ่ืน

      17.3  จดัประกวดร้องพลงไทยลกูทุง่ 4. เพ่ือให้นกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปได้เรียนรู้   ทกัษะความรู้ประสบการณ์ 3.  ได้แสดงออกถึงความเป็นไทย สง่เสริม

      17.4  จดัการแสดงตา่ง ๆ     การประกอบอาชีพเสริม เพ่ือหารายได้พิเศษ      และอนรัุกษ์ความเป็นไทย

4. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557
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18. กิจกรรม Com Camp  1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 1 เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 25-ก.ค.-57 1.สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้าน สายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    1.  ทศันศกึษา ดงูานนอกสถานที่      จากการทศันศกึษาและดงูานภายนอก _ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3,500 บาท     วิชาการวิชาชีพ

    2.  จดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ 2.  เพ่ือฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัและมีความ ระดบัชัน้ ปวช.2-3 และระดบัชัน้ ปวส. 2. มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก

         เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา     สามคัคีภายในหมูค่ณะในการท ากิจกรรม จ านวนประมาณ 150 คน     ในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

3. เพ่ือปลกูฝังทางด้านความรักในหมูพ่ี่และน้อง 2 เชิงคณุภาพ 3.  มีความรับผิดชอบ มีวินยั ซ่ือสตัย์ตอ่

    สาขาวิชาเดียวกนัและรักในสถาบนั _ นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพฒันา      หน้าที่ของตนเอง

    ด้านการเรียนรู้เพ่ิมมากขึน้  4. ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

_ นกัศกึษามีความกล้าที่จะแสดงออก

   ในทางที่เหมาะสม

19.  กิจกรรมวนัคริสมาสต์ 1.  พ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้ทางด้านภาษา 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 25-ธ.ค.-57 1.  พฒันาผู้ เรียนทางด้านความคิด อาจารย์ศมนภสั  

      19.1  แสดงละครเก่ียวกบัวนั      องักฤษเพ่ิมมากขึน้ _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 3,500 บาท      สร้างสรรค์ Miss Julie Nicavera  Luntao

               คริสมาสต์ 2.  เพ่ือให้นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ 2. เชิงคณุภาพ  2. สง่เสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาองักฤษ

      19.2  สนทนาภาษาองักฤษและสอน     ถึงที่มาที่เก่ียวกบัวนัคริสมาสต์ _นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 3. มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก

              ค าศพัท์ภาษาองักฤษเก่ียว 3.  เพ่ือให้นกัเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง ความรู้ทางด้านภาษาองักฤษเพ่ิมมากขึน้     

             กบัวนัคริสมาสต์     ที่สร้างสรรค์ ในทางที่เหมาะสม _นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้

     19.3  การตอบค าถามภาษาองักฤษ ถึงที่มาที่เก่ียวกบัวนัคริสมาสต์

_ นกัศกึษามีความกล้าที่จะแสดงออก

   ในทางที่เหมาะสม

20. กิจกรรมสง่เสริมกีฬาภายนอก 1. เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษารู้จกัความเสียสละ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. การสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนด้าน อาจารย์กฤษณ์  ค าศิริ

      20.1 แข่งขนัชกมวย 2. เพ่ือปลกูฝังให้นกัศกึษา มีระเบียบวินยั _ นกัเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขนัทัง้หมด 50,000 บาท     สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ อาจารย์สิตางศุ์  จลุชาต

      20.2 แข่งขนัจกัรยาน 3. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัการใช้เวลาวา่ง _นกัเรียนทัง้หมดในโรงเรียน  2. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด อาจารย์สวุรรณ  แสงดาว

      20.3  แข่งขนัฟตุซอล    ให้เป็นประโยชน์ 2. เชิงคณุภาพ      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน อาจารย์เรืองสนัต์ จนัมาค้อ

4. เพ่ือให้นกัศกึษารู้จกักฎ กติกา  มารยาท  มี _ นกัศกึษามีความสามคัคี คณุนิวตัร  สขุเจริญ

   น า้ใจเป็นนกักีฬา _ นกัศกึษารู้จกักฎ กติกา มารยาท

5. เพ่ือป้องกนัมิให้นกัศกึษาเสพสิ่งเสพติด   

6. เพ่ือให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการสร้างช่ือเสียง

    ให้กบัสถาบนัและตนเอง

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ รับผิดชอบ

21. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ 1. เพ่ือเสริมสร้างให้นกัเรียนมีความผกูพนัที่ดี 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด มี.ค.-58 1.  การสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนด้านความ อาจารย์สิตางศุ์  จลุชาต

      วานิชสมัพนัธ์     ทัง้ตอ่ ครู เพ่ือนและสถาบนั _นกัศกึษาในระดบั ปวช.3 และปวส.2 5,000 บาท      สามคัคี มีความรักตอ่ครูและสถาบนั

2. เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่นกัเรียนในด้านการ 2. เชิงคณุภาพ 2.  พฒันาผู้ เรียนทางด้านความรู้ ความคิด

   ใช้ชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไปในอนาคต _ นกัศกึษามองเห็นความส าคญัในการ      ในการเรียนและประกอบอาชีพตอ่ไป

3. เพ่ือเป็นการปลกูฝังให้นกัเรียนมีความรักและ ใช้ชีวิตอยา่งมีคณุคา่      ในอนาคต

    สามคัคีภายในกลุม่ _เพ่ือเสริมสร้างให้นกัเรียนมีความผกูพนัที่ดี

ทัง้ตอ่ ครู เพ่ือนและสถาบนั

22. ชมรมอาสาพฒันาสงัคม 1. เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนและนกัศกึษามีลกัษณะ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ยงัไมไ่ด้ก าหนด  1. พฒันาผู้ เรียนทางด้านความมีวินยั อาจารย์ปริม  ศรประสิทธ์ิ

      22.1  รับบริจาคสิ่งของ    ความเป็นผู้น าในสงัคม _ นกัศกึษาของโรงเรียนทัง้หมด ร่วมกนั 3,000 บาท      มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

      22.2 ออกคา่ยอาสาพฒันา 2. เพ่ือเสริมสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ ระหวา่ง    เสียสละบริจาคสิ่งของและชว่ยเหลือกิจกรรม เงินบริจาค รวมทัง้      มีความเสียสละและมีความซ่ือสตัย์อดทน

     22.3  จดักิจกรรมรอบกองไฟ    ครู นกัเรียน นกัศกึษาและประชาชน ชมุชน    และสอนน้องๆ เป็นภาษาองักฤษ สิ่งของตา่งๆ 2.  มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก

              ร่วมกบัชมุชน 3. เพ่ือชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในด้านตา่งๆ _นกัศกึษาที่มีจิตอาสาสาธารณะร่วมเดินทาง      อยา่งสร้างสรรค์

4. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียน    ประมาณ 60 คน  3. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

   และชมุชน 2. เชิงคณุภาพ      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

5. เพ่ือเสริมสร้างทศันคติที่ดี ให้แก่นกัเรียนในด้าน _ นกัศกึษามีความสามคัคี 4. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

    ความซ่ือสตัย์ อดทน และมีวินยั _ นกัศกึษารู้จกัการเสียสละ มีจิตสาธารณะ

   มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ อดทน

23. ชมรมนนัทนาการ 1. เพ่ือให้นกัศกึษาได้คลายจากความเครียด 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1.  การสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนด้าน อ.ภทัรุท  นามเมือง

     23.1 กิจกรรมกีฬาแอโรบิค 2. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษารู้จกัการใช้เวลาวา่ง _นกัเรียนทัง้หมดในโรงเรียน 3,000 บาท      สขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ

     23.2  กิจกรรมท าประโยชน์เพ่ือสงัคม    ให้เป็นประโยชน์ 2. เชิงคณุภาพ  2. พฒันาผู้ เรียนทางด้านความมีวินยั

     23.3  กิจกรรมดนตรี 3. เพ่ือป้องกนัมิให้นกัศกึษาเสพสิ่งเสพติด _ นกัศกึษามีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี       มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 

4. เพ่ือให้นกัศกึษา ครู เจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมสร้าง _ นกัศกึษารู้จกัการใช้เวลาวา่งให้เป็น       มีความเสียสละและมีความซ่ือสตัย์อดทน

   ความสมัพนัธ์ที่ดีร่วมกนั    ประโยชน์ 3.  พฒันาผู้ เรียนในแผนบริหารความเสี่ยง

        ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

4. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ รับผิดชอบ

24. กิจกรรม Maketting Camp 1. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 1 เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 4-ก.ค.-57 1.สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้าน สายวิชาการขาย-การตลาด

    1.  ทศันศกึษา ดงูานนอกสถานที่      จากการทศันศกึษาและดงูานภายนอก _ นกัศกึษาสาขาวิชาการขาย การตลาด 3,000 บาท     วิชาการวิชาชีพ

    2.  จดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ 2.  เพ่ือฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัและมีความ ระดบัชัน้ ปวช.2-3 และระดบัชัน้ ปวส. 2. มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก

             สามคัคีภายในหมูค่ณะในการท ากิจกรรม จ านวนประมาณ 150 คน     ในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

3. เพ่ือปลกูฝังทางด้านความรักในหมูพ่ี่และน้อง 2 เชิงคณุภาพ 3.  มีความรับผิดชอบ มีวินยั ซ่ือสตัย์ตอ่

    สาขาวิชาเดียวกนัและรักในสถาบนั _ นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพฒันา      หน้าที่ของตนเอง

    ด้านการเรียนรู้เพ่ิมมากขึน้ 4.  พฒันาผู้ เรียนในแผนบริหารความเสี่ยง

_ นกัศกึษามีความกล้าที่จะแสดงออก       ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

   ในทางที่เหมาะสม 5. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

25.  กิจกรรมบริหารความเสี่ยงภายใน 1. เพ่ือให้ผู้ เรียน ครูและบคุลากรได้รับความ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. พฒันาผู้ เรียนตามแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกิจการนกัศกึษา

       โรงเรียน      ปลอดภยัจากความเสี่ยงตา่งๆ _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 4,000 บาท     5  ด้าน อาจารย์ทกุทา่นภายในวิทยาลยัฯ

     1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัผู้ เรียน 2.  เพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความ 2. เชิงคณุภาพ 2. พฒันาผู้ เรียนในด้านตา่งๆ ตามลกัษณะ

        ครูและบคุลากรในสถานศกึษา     เสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงและรู้จกัการแก้ไขปัญหา _ครู นกัเรียนและบคุลากร มีความปลอดภยั     ของกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ในแผน

     2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 3.  เพ่ือให้นกัเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง   ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน     บริหารความเสี่ยง

     3. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด     ที่ถกูต้องเหมาะสม ไมป่ระพฤติผิดและเสพ _นกัเรียนมีความประพฤติที่ดีขึน้ 

    4.  ความเสี่ยงด้านสงัคม     สารเสพติด _นกัเรียนมีความเสี่ยงทางด้านการตัง้ครรภ์

    5. ความเสี่ยงด้านการพนนัและมัว่สมุ   และสารเสพติดลดลงอยา่งตอ่เน่ือง

26.  กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนสูอ่าเซียน 1. เพ่ือให้ผู้ เรียน ครูและบคุลากรได้รับความ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. พฒันาผู้ เรียนตามแผนบริหารความเสี่ยง อาจารย์สนิุสา  ทองสขุ

     1. สง่เสริมการเรียนรู้ด้านประชาคม      รู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 5,000 บาท     5  ด้าน วา่ที่ร้อยตรีนพอนนต์ ชาครจิรเกียรติ

         อาเซียนให้แก่นกัเรียน 2.  เพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความ 2. เชิงคณุภาพ 2. พฒันาผู้ เรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ

     2. จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์     จ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจาก AEC _ครู นกัเรียนและบคุลากร มีความ  รู้ ความ     ในประชาคมอาเซียน

     3. อบรม สมัมนาเก่ียวกบั AEC 3.  เพ่ือให้นกัเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง   เข้าใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 3. เตรียมความพร้อมของผู้ เรียน เข้าสู ่AEC

    ที่ถกูต้องเหมาะสม _นกัเรียนเห็นความส าคญัของประชาคม

  อาเซียน
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27. กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย  1. เพ่ือปลกูฝังจิตส านึกที่ดีให้กบันกัศกึษาใน 1 เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 1. พฒันาผู้ เรียนด้านประชาธิปไตย อาจารย์สธุรรม  อดทน

      1.  กิจกรรมประชาธิปไตยภายใน     การปกครองแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึน้ _นกัเรียนนกัศกึษา ครู 3,000 บาท 2. นกัศกึษามีคณุสมบตัิอนัเป็นผู้น า

         วิทยาลยัฯ โดยการเลือกตัง้ 2. เพ่ือให้นกัเรียน/นกัศกึษาสามารถน าความรู้  และบคุลากรทัง้หมดเข้าร่วมการลง     มีความซ่ือสตัย์ ความอดทน เสียสละ 

         ประธานและคณะกรรมการ     ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต คะแนนเสียงเลือกตัง้ประธานนกัเรียน      รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม

         นกัเรียน 3. เพ่ือให้นกัศกึษามีคณุสมบตัิอนัเป็นผู้น า 2 เชิงคณุภาพ 3. ป้องกนัความเสี่ยงด้านยาเสพติด

   อนัได้แก่ ความซ่ือสตัย์  ความอดทน  เสียสละ _ นกัศกึษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพฒันา      ตามแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน

   รับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม     ด้านการเรียนรู้เพ่ิมมากขึน้ 4. แผนงานตามอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ

_ นกัศกึษามีความกล้าที่จะแสดงออก

   ในทางที่เหมาะสม

28.  งานสง่เสริมผู้ เรียนด้านผลสมัฤทธ์ิที่สงูขึน้ 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีผลการเรียนเฉลี่ยที่สงูขึน้ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้ สามารถจบ ฝ่ายวิชาการ

       1.  นิเทศการสอน 2. เพ่ือให้ครูได้รับการประเมินผลการสอน และน า _นกัเรียน นกัศกึษาทัง้หมด 5,000 บาท   การศกึษาได้ตรงตามหลกัสตูร อาจารย์ทกุทา่นภายในวิทยาลยัฯ

       2.  ปรับปรุงหลกัสตูร     ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึน้ 2. เชิงคณุภาพ 2. ครู มีผลการท าสอนที่ดีขึน้ มีการพฒันาการ

      3.   ประเมินแผนการสอน โครงการสอน 3. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถจบการศกึษาได้ตรง _ครู มีผลการสอนที่ดีขึน้ มีการพฒันาการ   จดัการเรียนให้นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้

      4.  จดัการเรียนการสอนเสริมให้แก่ผู้ เรียน     ตามหลกัสตูร   จดัการเรียนให้นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้

_นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้ สามารถจบ

  การศกึษาได้ตรงตามหลกัสตูร

29. งานบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสูช่มุชน 1. เพ่ือให้ครูและนกัเรียน ได้น างานวิจยั นวตักรรม 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1.  พฒันาวิจยั นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายวิชาการ

   สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานไปเผยแพร่ให้แก่ชมุชนได้น า _นกัเรียนในระดบัชัน้ ปวช.และปวส. ทกุคน 20,000 บาท      หรือโครงงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ได้

   ไปใช้ประโยชน์ _ครู บคุลากร และเจ้าหน้าที่ ทกุคน 2.  พฒันาผู้ เรียนและครูให้มีความรู้ ความ

2.  เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งสถานศกึษา 2. เชิงคณุภาพ      เข้าใจในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

    และชมุชน _ ครูและนกัเรียน มีการน างานวิจยั นวตักรรม      สูช่มุชนให้มากขึน้

3.  เพ่ือให้สามารถพฒันาวิจยั นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์    สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานไปเผยแพร่ให้แก่

     หรือโครงงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ได้    ชมุชนได้น าไปใช้ประโยชน์สามารถพฒันา

   ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ได้
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30. งานนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั และ 1. เพ่ือให้ครูและนกัเรียน ได้น างานวิจยั นวตักรรม 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1.  พฒันาวิจยั นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายวิชาการ

     โครงงานของครูและนกัเรียน     สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงาน มาประกวดผลงาน _นกัเรียนในระดบัชัน้ ปวช.และปวส. ทกุคน 50,000 บาท      หรือโครงงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ได้

    เพ่ือคดัเลือกเข้าแข่งขนัในระดบัตา่งๆ _ครู บคุลากร และเจ้าหน้าที่ ทกุคน 2.  พฒันาผู้ เรียนและครูให้มีความรู้ ความ

2.  เพ่ือสนบัสนนุครูและผู้ เรียน ให้มีการสร้างสรรค์ 2. เชิงคณุภาพ      เข้าใจในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

     ผลงานตรงตามวิชาชีพของตนเอง _ ครูและนกัเรียน มีการน างานวิจยั นวตักรรม      สูช่มุชนให้มากขึน้

3.  เพ่ือให้ครู ผู้ เรียน สามารถพฒันาวิจยั นวตักรรม    สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานไปเผยแพร่ให้แก่

      สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ได้    ชมุชนได้น าไปใช้ประโยชน์สามารถพฒันา

   ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ได้

31.  งานพฒันาครูทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. เพ่ือพฒันาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้ สามารถจบ ฝ่ายวิชาการ

   ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงตามสายวิชาของ _ครู ภายในวิทยาลยัฯ ทกุทา่น 20,000 บาท   การศกึษาได้ตรงตามหลกัสตูร อาจารย์ทกุทา่นภายในวิทยาลยัฯ

   ตนเอง 2. เชิงคณุภาพ 2. ครู มีผลการท าสอนที่ดีขึน้ มีการพฒันาการ

2. เพ่ือให้ครูได้รับการประเมินผลการสอน และน า _ครู มีผลการสอนที่ดีขึน้ มีการพฒันาการ   จดัการเรียนให้นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้

    ผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนให้ดีขึน้   จดัการเรียนให้นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้ 3. ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้าน

3. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้สามารถจบการศกึษาได้ตรง _นกัเรียนมีผลการเรียนที่สงูขึน้ สามารถจบ     วิชาการและวิชาชีพ เพ่ิมสงูขึน้ สามารถ

    ตามหลกัสตูร   การศกึษาได้ตรงตามหลกัสตูร     ท างานด้านการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

_ ครูมีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้าน

  วิชาการและวิชาชีพ เพ่ิมสงูขึน้ สามารถ

  ท างานด้านการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

32. งานประกนัคณุภาพการศกึษา 1. พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัท าการติดตามและ 1. เชิงปริมาณ คา่ใช้จา่ยทัง้หมด ตลอดปีการศกึษา 2557 1. สง่เสริมและพฒันาด้านแผนงานและ ฝ่ายวิชาการ

   การประเมินผลแผน _นกัเรียนในระดบัชัน้ ปวช.และปวส. ทกุคน 20,000 บาท     การประกนัคณุภาพการศกึษา

2. พฒันาและปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณแบบ _ครู บคุลากร และเจ้าหน้าที่ ทกุคน 2.สง่เสริมและพฒันาการด าเนินงานภายใน

    มุง่เน้นผลงาน 2. เชิงคณุภาพ    สถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ

3. พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารงานประกนั ศกึษาและวางแผนระบบการบริหาร 3.สง่เสริมและพฒันาสถานศกึษาให้สามารถ

   คณุภาพการศกึษา และการจดัการภายในสถานศกึษา    รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาได้

พฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา   ตามเกณฑ์มาตรฐานและตวับง่ชีท้ี่ก าหนด

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ

 มีระบบการตรวจสอบอยา่งเป็นขัน้ตอน 

สถานศกึษาสามารถรับการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

และตวับง่ชีท้ี่ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557


