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ค าน า 
 

แผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากครูและบุคลากรสถานศึกษาผู้เรียน  
ชุมชนผู้ปกครองและ สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค  จากการด าเนินงานในแผนพัฒนาฉบับที่ผ่านมา  เพื่อน ามาเปนนหลักในการแก้ปัญหา  จากนั้นได้มีการร่วมกัน
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค  (SWOT)   ของสถานศึกษา  เพื่อน ามารวมรวบเปนน  Vision  และน าไป
สังเคราะห์เปนน  Mission  Strategies  goal  และ  Project  ทั้งนี้ยังได้น ากฎกระทรวง  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  2555  
มาประกอบการเขียนแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ  การจัดท าแผนพัฒนาของสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  และให้สอดคล้องกับแนวทางที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายใน 
2. ส่งเสริมพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมสู่สังคม 
5. ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรมและการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ของครูและนักเรียนนักศึกษา 
ทั้งนี้แผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับนี้จะใช้เปนนแม่บทในการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา  2558 -2560  

เพื่อให้บรรลุ  Vision  ตามที่ตั้งไว้  โดยให้มีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้จนสามารถน าไปเปนนแนวปฏิบัติในการท างาน
ได้เปนนอย่างดี ขอให้บุคลากรทุกท่านยึดถือแผนพัฒนาฉบับนี้ เปนนแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
เจริญก้าวหน้า เปนนแหล่งบริการความรู้ อันจะน าประโยชน์มาสู่ผู้เรียน  สังคม ชุมชนและประเทศชาติสืบไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  [รหัสสถานศึกษา 10100851] 
1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่  20  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2530 
1.3 ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่  202/4  ซอยเพชรเกษม 18  ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ   

    เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10600 
โทรศัพท์ 02-457-2778  โทรสาร 02-457-7915  E-mail:  info@kccollege.ac.th   
Website: http://kccollege.ac.th 

1.4 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร  เขต(ที่) 3 
1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย 

          ย่านธุรกิจการค้า             ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
           ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน           ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน 
           ใกล้นิคมอุตสาหกรรม             อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 
 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
ผู้บริหาร  

 

ชื่อ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง 

1)  ผู้รับใบอนุญาต 
ผศ.ดร.บังอร       เบ็ญจาธิกุล 

 
ดุษฎีบัณฑิต 

 
การบริหาร 

 
ตั้งแต่ 25  กันยายน  2546 
ถึงปัจจุบัน  เปนนเวลา 14 ปี 

2) ผู้จัดการ 
ผศ.ดร.บังอร       เบ็ญจาธิกุล 

 

 
ดุษฎีบัณฑิต 

 
การบริหาร 

 
ตั้งแต่  12  มิถุนายน  2546 
ถึงปัจจุบัน  เปนนเวลา 14 ปี 

3) ผู้อ านวยการ 
ดร.ดวงฤทธิ์     เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

 
ดุษฎีบัณฑิต 

 
รัฐศาสตร์ 

 
 

 
ตั้งแต่  1  มีนาคม  2552 
ถึงปัจจุบัน  เปนนเวลา  6 ปี 

 
 

 

mailto:info@kccollege.ac.th
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3. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  เปนนวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ     ตั้งอยู่เลขที่   202 / 4   ซอยเพชรเกษม  18 แขวง
วัดท่าพระ     เขตบางกอกใหญ่   กรุงเทพมหานคร  10600  โทร 02-4571596, 02-4572778  โทรสาร 02- 4577915   มี
พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา     ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามใบอนุญาตเลขที่  กต  5/2530 โดยมีนาย
ชวลิต  เบ็ญจาธิกุล   เปนนผู้จัดการและนายรังสรรค์  กุศลสร้าง  เปนนอาจารย์ใหญ่   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการขาย                                                                 

ปีการศึกษา 2532 ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา
การบัญชี  และสาขาวิชาตลาด   

ปีการศึกษา 2540 ขอเพิ่มหลักสูตร ปวช.  และ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ปีการศึกษา 2551 ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คร้ัง

ที่สอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
 ปีการศกึษา 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ บริหารโดย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เปนนผู้รับใบอนุญาตและ
เปนนผู้จัดการ มีนายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  เปนนผู้อ านวยการ   
 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ได้ด าเนินการเปิดชื่อสถานศึกษา จากเดิมโรงเรียนพณิชย
การกรุงเทพ มาเปนนวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ เปนนตัวย่อของสถานศึกษา จากเดิม พกท. มาเปนน วกธ.  

 

เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ได้แก่ 
- สาขางานการบัญชี 
- สาขางานการขาย 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(โดยส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา) พ.ศ. 2546  ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากแผนพัฒนา  2553-2557 
ด้านบุคลากร 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.ครูมีคุณภาพ มีความสามารถตาม
สาขาวิชาชีพ 
2.ครูมีความสามัคคี 
3.ครูมีการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาในการแข่งขันภายนอกมาก
ขึ้น  
4.บุคลากรให้บริการแบบกัลยามิตร 
5.บุคลากรมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.มีการติดต่อประสานงานกันในฝ่าย
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
7.มีการติดตามงานกันอย่างสม่ าเสมอ 
8.ครูและบุคลากรมีความเสียสละและ
ทุ่มเทในการงาน 
9.ครูและบุคลากรในสถานศึกษาฯให้
ความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
เปนนอย่างดี 
10.บุคลากรมีการท างานตามนโยบาย
อย่างชัดเจน 

1.ครูยังขาดความช านาญในการผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์เช่นสื่อที่แสดงให้
เห็นภาพชัดเจนในการสอน 
2.ปัจจุบันหลักสูตรอาชีวศึกษาจะ
เน้นไปในด้านสมรรถนะอาชีพ ซึ่ง
ครูผู้สอนรวมถึงแผนกหลักสูตรฯ
ยังคงต้องหาประสบการณ์เกี่ยวกับ
เร่ืองนี้โดยเฉพาะ 
3.บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ของแผนกอาคารสถานที่ 
 
 
4.อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกข้อมูล
ทั่วไปของนักศึกษาไม่เปนนปัจจุบัน 
 
 
5.บุคลากรมีไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เช่นครู
ไม่มีเวลาช่วยงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  
เน่ืองจากชั่วโมงว่างไม่ตรงกับวัน 
เวลาที่เข้าแนะแนว (กรณีมีแนะแนว
หลาย รร./ วัน) 

1.ครูผู้สอนค้นหาการอบรมการผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับรายวิชาที่
ได้รับผิดชอบสอน เพื่อผลิตสื่อใน
การสอน 
2.ให้ครูผู้สอนจัดรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนให้เห็น
ชัดเจนว่าสามารถน าไปประกอบ
อาชีพในด้านใด 
3. ให้แผนกอาคารสถานที่สรรหา/
คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม
และสามารถช่วยงานแผนกอาคาร
สถานที่ได้อย่างเต็มที่ 
4.มีการส ารวจข้อมูลของนักศึกษา
ทุก ๆ 1เดือนโดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาแจ้งแผนกทะเบียนเอท าการ
แก้ไข 
5.จัดสรรงบประมาณในฝ่ายเพื่อจ้าง
บุคลากร  Parttime มาช่วยแนะแนว
ในช่วงเทศกาลแนะแนว 
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ด้านการบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.มีการน ามาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในมาใช้ในการวางแผน
ปฏิบัติงานอย่างเปนนระบบและ
ต่อเนื่อง 
2.มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน 
 

1.ในกรณีที่ครูลากิจหรือลาป่วย
ครูผู้สอนแทนไม่สามารถสอนตาม
แผนการเรียนรู้ได้ 
2.การขอใช้งบประมาณตามแผนมี
ขั้นตอนมาก 
 

1.ครูทุกคนต้องจัดท าสื่อการเรียน
การสอนหรือใบงานให้พร้อม
เพื่อให้ครูผู้สอนแทนสามารถ
น ามาใช้ในกรณีที่ครูลากิจหรือลา
ป่วยได้ 
2.ลดขั้นตอนของการขอใช้
งบประมาณตามแผนโดยไม่ต้อง
ผ่านหัวหน้าแผนกและหัวหน้าฝ่าย 

 

ด้านงบประมาณ 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
ชัดเจนตรงตามแผนการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอเหมาะสมและใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถ
ตรวจสอบได้ 
2.มีการหารายได้เข้าสถานศึกษา 

1.บางโครงการมีการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ 
2.กรณีที่มีงานเร่งด่วน การเบิก
งบประมาณเปนนไปด้วยความล่าช้า 

1.1ผู้รับผิดชอบโครงการควร
วางแผนงบประมาณให้เพียงพอต่อ
การด าเนินกิจกรรมแต่ละโครงการ 
1.2กรณีที่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่
เพียงพอในฝ่ายสามารถผัน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
ได้ 
2.1ผู้รับผิดชอบบันทึกภายในเขียน
ใบขอยืมส ารองจ่ายผ่านการอนุมัติ 
ผอ. 
2.2หลังจากได้รับอนุมัติการให้ยืม
เงินส ารองให้ผู้ยืมเงินเขียนใบขอใช้
งบประมาณตามระเบียบขั้นตอน
ต่อไปเพื่อคืนเงินส ารองจ่าย 
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ด้านอาคารสถานท่ี/อื่น ๆ 
 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.มีห้องท างานที่เปนนสัดส่วน 
2.มีอาคารเรียนและอาคาร
ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับ
นักศึกษา 
3.มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 
4.ทัศนียภาพสถานศึกษาฯ
สวยงาม 
5.มีสื่อแนะแนว/ของที่ระลึกใช้
ในฝ่ายอย่างเพียงพอ 
6.มีสื่อแนะแนวที่ทันสมัย เช่น 
facebook sms line  เว็บไซต์
สถานศึกษา 
7.สถานที่ตั้งของสถานศึกษา
อยู่ใจกลางเมือง 

1.ห้องเรียนบางห้องมีจ านวนพัดลมที่ไม่
เพียงพอต่อขนาดของห้อง 
2.โต๊ะปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์มีสภาพ
เก่าและเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน 
3.วัสดุอุปกรณ์การเรียนรวมถึงอุปกรณ์
กีฬาช ารุดเสื่อมสภาพจึงส่งผลให้ไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
4.เวชภัณฑ์ยาไม่ครอบคลุมในการรักษา
ในบางกรณี 
5.วัสดุอุปกรณ์ในการท าฉากไม่พร้อมใช้
งานเน่ืองจากของเก่ามีสภาพช ารุดและ
ไม่สะดวกในการใช้งาน 
6.จุดบริการน้ าดื่มมีไม่พอต่อความ
ต้องการของครูและนักศึกษา 
7.มีการติดตั้งฝังอาคารเรียนให้
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อไม่ชัดเจน 
8.เคร่ืองปรับอากาศบางห้องมีอายุการใช้
งานที่นานและเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งานของแต่ละเคร่ือง 
9.มีความล่าช้าในการตัดสินใจในการ
ผลิตสื่อแนะแนวสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ผู้ช่วยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
 

1.ควรจัดบรรยากาศการท างานภายในห้อง
ของแต่ละฝ่าย/แผนก  ให้มีความสะอาด 
สวยงามมากยิ่งขึ้น 
2.ควรประชาสัมพันธ์ชื่อของสถานศึกษา
ให้เปนนที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น 
3.ควรเพิ่มจ านวนพัดลมให้มีจ านวนที่
เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนเช่น จาก 
2 ตัวเพิ่มเปนน 4 ตัวต่อ1ห้อง 
4.จัดท าการน าเสนอผู้บริหารอนุมัติในการ
จัดซื้อหรือซ่อมบ ารุงโต๊ะปฏิบัติงานของ
อิเล็กทรอนิกส์ 
5.ควรเพิ่มคุณภาพวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์
กีฬาเคร่ืองมือในการเรียนการสอนในการ
สั่งซื้อมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน 
6.เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการใช้ยาเวชภัณฑ์
ระบุให้ใช้เฉพาะยาสามัญประจ าบ้านหาก
เกิดกรณีอาการหนักให้ด าเนินการส่งต่อ
สถานพยาบาลทันท ี
7.จัดท าฉากส าเร็จรูปแบบมีล้อเลื่อนทีได้
เพื่อง่ายต่อการด าเนินงาน 
8.เพิ่มจุดน้ าดื่มบริเวณห้องกิจการ/ห้อง
พยาบาลเก่า 
9.ปรับปรุงตกแต่งผังอาคารของ
สถานศึกษาให้ชัดเจนและสวยงาม 
10.น าเสนอเร่ืองและปรับเปลี่ยน
เคร่ืองปรับอากาศที่ช ารุดและเสื่อมสภาพ 

สถานศึกษาได้น าเอาข้อเสนอแนะมาวางแผนในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันเพื่อให้การพัฒนา
สถานศึกษาเปนนไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 การด าเนินงาน 
แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ ปีการศึกษา   2558-2560 

 

วิสัยทัศน์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  เปนนสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความเปนนเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  มีครูผู้สอนเปนนครูมืออาชีพ  และเปนนวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธรกิจ  มีการด าเนินงานโดยมุ่งพัฒนาเกี่ยวกับผู้เรียนผู้บริหาร ครูผู้สอนและวิทยาลัย  
ดังนี้ 

1. มุ่งให้ผู้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพมีความเปนนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนนที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ 

2. มุ่งให้ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน  มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิชาการและเทคโนโลยี รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่  และเปนนแบบอย่าบงที่ดีของนักเรียน 

3. มุ่งให้ผู้บริหารมืออาชีพเปนนที่ยอมรับของบุคลากรในวิทยาลัย และชุมชน  และวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
จากชุมชน 
 

พันธกิจ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจได้ก าหนดพันธกิจการด าเนินการไว้ดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  และสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในสถานการณ์จริง 

2. ส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ รับผิดชอบ 
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุน

ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให้เปนนผู้ส าเร็จที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปนนผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการหรือศึกษาต่อ 
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4. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปนนส าคัญด้วยเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดท าและเผยแพร่วัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่เปนน
ประโยชน์หรือชุมชน 

7. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 
8. ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเปนนพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ

เทิดทูนพระมหากษัตรีและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 
9. ส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
11. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
12. จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษาและมีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา 
13. พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าพัฒนาองค์กรให้เปนนองค์กรแห่งความสุข 
15. จัดท าระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
16. จัดระบบบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้เรียนในสถานศึกษาให้เปนนผู้ส าเร็จที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ 
17. พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ 
18. จัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
19. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการกับเครือข่าย 
20. พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
21. จัดการบริการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
22. จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
23. พัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 

 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับ ปวช.และ ปวส. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
2. ผู้เรียนได้รับความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
3. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
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4. สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

5. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปนนส าคัญด้วยเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดท าและเผยแพร่วัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยที่เปนนประโยชน์หรือชุมชน 

7. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน 
8. สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเปนนพลเมืองไทยและพลโลก ใน

ด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตรีและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตรที่พระมหากษัตริย์ทรง
เปนนประมุข 

9. สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
11. สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
12. สถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสถานศึกษาและมีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา 
13. สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
14. สถานศึกษาเปนนองค์กรแห่งความสุข 
15. สถานศึกษาจัดท าระบบสารสนเทศ 
16. สถานศึกษามีโครงการบริหารจัดระบบบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบดูแลผู้เรียนให้เปนนช่างสุภาพ 
17. สถานศึกษาพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ 
18. สถานศึกษาจัดการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
19. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรในการจัดการกับเครือข่าย 
20. สถานศึกษามีการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
21. สถานศึกษาจัดการบริการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
22. สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
23. สถานศึกษาน าผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 

  
 
        
 



                   แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2558-2560    11 
 

บทที่ 3 สรุปผลการด าเนินการ 
แผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558 – 2560 

 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
1.พัฒนาผู้เรียน  และ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้มี
ความรู้ในเชิงวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพ 

1.ผู้เรียนระดับปวช.และปวส. 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเฉล่ีย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

     ร้อยละผู้เรียน ระดับปวช.
และปวส. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 

-งานสรุปผลผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปีและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
สะสม 2.00 ขึ้นไป 

>80% >82% >85%  

       ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

-งานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษาที่จบ
การศึกษา 

>80% >82% >85%  

       ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

-งานติวเข้มการทดสอบด้าน
อาชีวศึกษา(v-net) 
 

>65% >65% >65%  
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
       ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน

เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษา (V-NET)ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

-งานติวเข้มการทดสอบด้าน
อาชีวศึกษา (v-net) 

>65% >65% >65%  

      ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

-งานสรุปผลผู้ส าเร็จศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
-งานจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับนักศึกษาที่จบ
การศึกษา 
 

>80% >82% >85%  
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
2. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และให้เปนนช่าง
สุภาพ 

2. ผู้เรียนได้รับความพึงพอใจ
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน 

     ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อผู้เรียน ในระดับ
คุณภาพดีมาก 

-งานส ารวจระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

 

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปนน
ผู้ประกอบการหรือท างาน
ในสถานประกอบการ หรือ
ศึกษาต่อ 

3. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษามี
งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 
ปี 

       ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อภายใน 1 ป ี

-งานส ารวจร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

>80% >82% >85%  

      ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับคุณภาพดีมาก 

-งานประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
4. ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน 

4. สถานศึกษามีความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

     คุณภาพและการใช้และการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน ได้ระดบั
คุณภาพที่ดีมาก 

-งานวิเคราะห์และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

       คุณภาพในการฝึกงานได้
ระดับดีมาก 

-โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่
สถานประกอบการ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

5.จัดการระบบการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย และจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.สถานศึกษามีการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเปนนส าคัญด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     คุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาได้ระดับ
คุณภาพดีมาก 

-งานส ารวจระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 

ปฏิบัติ
ข้อ 1,5 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
  คุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาได้ระดับคุณภาพดี
มาก 

-งานส ารวจระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน 
-งานวิจัยชั้นเรียนสาขาการบัญชี 
-งานวิจัยชั้นเรียนสาขาการตลาด 
-งานวิจัยชั้นเรียนสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

       คุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาได้ระดับคุณภาพดี
มาก 

-งานส ารวจระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

6.ส่งเสริมให้มีการจัดท า
และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่
เปนนประโยชน์ใน
สถานศึกษาหรือชุมชน 

6.สถานศึกษาส่งเสริมให้มี
การจัดท าและเผยแพร่
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่
เปนนประโยชน์ในสถานศึกษา 
หรือชุมชน 

     คุณภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียนได้ระดับคุณภาพดี
มาก 

-โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
-โครงการประกวดนวัตกรรม
,สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานของ
นักศึกษา 
-โครงการสนับสนุนประกวด
และแสดงงานนวัตกรรม
ภายนอก 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
   -งานรวบรวมผลงาน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
-โครงการและโครงงาน
นักศึกษา 
 
 

    

       คุณภาพในการบริหาร
จัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของครูได้ระดับดีมาก 
 
 
 

-โครงการประกวดสื่อการสอน
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ 
-งานวิจัยชั้นเรียนสาขาการบัญชี 
-งานวิจัยชั้นเรียนสาขาการตลาด 
-งานวิจัยชั้นเรียนสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
7.ส่งเสริมให้มีการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นชุมชน 

7.สถานศึกษามีการให้มี
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน 

     คุณภาพในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน ได้ระดับดีมาก   

-โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน
สาขาการบัญช ี
-โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน
สาขาการตลาด 
-โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
8.ส่งเสริมผู้เรียนในการ
ปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเปนนพลเมือง
ไทยและพลโลก ในด้านการ
รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์
และ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปนน
ประมุข 

8.สถานศึกษามีการจัดท า
โครงการกิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเปนนพลเมืองไทยและ
พลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์
และ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เปนนประมุข 

     คุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ
เทิดทูลพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปนน
ประมุข และท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ได้ระดับดีมาก 

-งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
-งานกิจกรรมชมรม 
-โครงการกีฬาสีภายในประจ า  
-โครงการพิธีถวายราชดุดีมาหาราชินี
และร่วมใจท าความดีเพื่อแม่หลวง 
-โครงการพิธีถวายราชสดุดีมหาราชา
และร่วมใจท าความดีเพื่อพ่อหลวง 
-โครงการวันรัฐธรรมนูญ 
-โครงการท าบุญสถานศึกษาประจ าปี 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
9.ส่งเสริมผู้เรียนในการ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

9.สถานศึกษามีการส่งเสริม
ผู้เรียนในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     คุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ระดับ
ดีมาก 

-โครงการพัฒนาด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-งานส ารวจระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

10.ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

10.สถานศึกษามีการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

   คณุภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ระดับดีมาก 

-งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
-งานกิจกรรมชมรม 
-โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการพิธีถวายราชดุดีมาหา
ราชินีและร่วมใจท าความดีเพื่อแม่
หลวง 
-โครงการพิธีถวายราชสดุดีมหา
ราชาและร่วมใจท าความดีเพื่อพ่อ
หลวง 
-งานรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าภายใน
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
11.ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมกีฬาสีและ
นันทนาการ 

11.สถานศึกษาส่งเสริมให้
มีการกิจกรรมกีฬาสีและ
นันทนาการ 

     คุณภาพในการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการได้ระดับ
ดีมาก 

-งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
-งานกิจกรรมชมรม 
-โครงการสานสัมพันธ์สถาบัน
น้องพี่ 
-โครงการประกวด มิส วกธ. 
ประจ าป ี 
-โครงการกีฬาสีภายในประจ าปี 
-โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 
-โครงการแสดงความยินดีกับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
12.จัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือสถานศึกษา
และมีการจัดท าแผนบริหาร
จัดการศึกษา 

12.สถานศึกษามีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือสถานศึกษาและมีการ
จัดท าแผนบริหารจัด
การศึกษา 

     คุณภาพในการปฏิบัติ งาน
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือสถานศึกษา
ได้ระดับดีมาก 

-งานระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

       คุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้ระดับดีมาก 

-การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
-โครงการสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

13พัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ 

13.สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

     คุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ได้
ระดับดีมาก 

-โครงการแข่งทักษะวิชาชีพ
ภายนอก 
 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

14.ส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าพัฒนาองค์กรให้
เปนนองค์กรแห่งความสุข 

14.สถานศึกษาเปนนองค์กร
แห่งความสุข 

     คุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ระดับดีมาก 

-งานประเมินผลคุณภาพในการ
บริหารและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

15.จัดท าระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ 

15.สถานศึกษามีจัดระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

     คุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศของสถานศึกษา
ได้ระดับดีมาก 

-งานประเมินความพึงพอใจผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานส ารองข้อมูล 
-งานพัฒนาโปรแกรม 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
16.จัดระบบบริหารความ
เสี่ยงและการดูแลผู้เรียน
ในสถานศึกษาให้สุภาพ
เรียบร้อย 

16.สถานศึกษามีโครงการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ดูแลผู้เรียนในสถานศึกษา
สุภาพเรียบร้อย 

     คุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยงได้ระดับดีมาก 

-โครงการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
-โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักศึกษา 
-โครงการบันทึกความดี 
-โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
-งานตรวจสอบพื้นที่โครงสร้างอาคาร
เรียน 
-งานส ารวจความพึงพอใจการใช้อาคาร
เรียน 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

       คุณภาพในการจัดระบบดู
และผู้เรียนได้ระดับดีมาก 

-โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
-โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
-งานคัดกรองพฤติกรรมนักศึกษาเปนน
รายบุคคล  
-งานบันทึกประวัตินักศึกษาเปนน
รายบุคคล 
-งานจัดสรรทุนการศึกษา 
-งานประชุมเครือข่าผู้ปกครอง 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
17.พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมอาคาร
สถานที่ 

17.สถานศึกษามีการ
พัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมอาคาร
สถานที่ 

     คุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยาบริการ 

-งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลรักษาความ
สะอาดภายในอาคารและบริเวณ
สถานศึกษา 
-งานซ่อมบ ารุงทั่วไปและซ่อม
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบสื่อสารภายในสถานศึกษา 
-งานจัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
เรียนและแหล่งพักผ่อนของสถานศึกษา
ให้สวยงาม 
-งานส ารวจความพึงพอใจการใช้อาคาร
เรียน 
 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 
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กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
18.จัดการบริหารวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 

18.สถานศึกษามีการ
บริการวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอ 

     คุณภาพในการบริการ
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี
มาก 

-งานจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาการบญัชี,
สาขาการตลาด,สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
-งานจัดซื้อครุภัณฑ์-เครื่องดนตรีกีฬา 
-งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานแนะแนว+
พยาบาล 
-งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล 
-งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัสดุ 
-งานระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
-งานจัดซื้อครุภัณฑ์แผนกอาคาร
สถานที่ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 



                   แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2558-2560    25 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
19.ส่งเสริมให้มีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
กับเครือข่าย 

19.สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรในการ
จัดการกบัเครือข่าย 

     คุณภาพในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและหรื
ต่างประเทศได้ระดับดีมาก 

-โครงการเสริมสร้างทักษะภาษอังกฤษ
เตรียมตัวสู้ประชาคมอาเซียน 
-โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สถาน
ประกอบการ 
-โครงการศึกษาดูงาน สาขาการบัญชี 
-โครงการเชิญวิทยากรภายนอกสาขาการ
บัญชี 
-โครงการศึกษาดูงานสาขาการตลาด 
-โครงการเชิญวิทยากรภายนอกสาขา
การตลาด 
-โครงการศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
-โครงการเชิญวิทยากรสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 



                   แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2558-2560    26 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
20.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

20.สถานศึกษามีการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

     คุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ระดับดีมาก 

-งานพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพสาขาการ
บัญชี 
-งานพัฒนาครูตามแผนกสามัญ 
-งานพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพสาขา
การตลาด 
-งานพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-โครงการอบรมจัดท าสื่อการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ 
-งานส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มาใช้บริการฝ่ายการเงิน 
-งานส ารวจความพึงพอใจในการใช้
บริการงานธุรการ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 
 
 

 



                   แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2558-2560    27 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
21.จัดการบริหารการเงิน
และงบประมาณ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

21.สถานศึกษาจัดการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

     คุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณได้
ระดับดีมาก 

-โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน  
-งานจัดซื้อวัสดุฝึก สาขาการบัญชี 
-งานจัดซื้อวัสดุฝึกสาขาการตลาด 
-งานจัดซื้อ วัสดุฝึกสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- งานจัดหารายได้เข้าสถานศึกษา 
-งานจัดซื้อการ์ดอวยพรปีใหม่ของ
หน่วยงานภายนอก 
-งบรับรองส าหรับผู้อ านวยการ (แขก
ภายนอก 
 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 



                   แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2558-2560    28 
 

 

 
 
 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด โครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
22.จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดย
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

22.สถานศึกษาจัดระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายใน โดยด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

     คุณภาพในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในได้
ระดับดีมาก 
 

-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
-การรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

ปฏิบัติ
ครบ 
5 ข้อ 

 

23.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการ
ประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง 

23.สถานศึกษาน าผลจาก
การประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     คุณภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
ได้ระดับดีมาก 

-การรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีและการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

ได้ 5 
คะแน
น 

จ านวน 
24-33 
ตบช. 

ได้ 5 
คะแน
น 

จ านวน 
24-33 
ตบช. 

ได้ 5 
คะแน
น 

จ านวน 
24-33 
ตบช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    
               วทิยาลัยอาชวีศกึษากรงุเทพธรุกจิ 
           KRUNGTHEP BUSINESS VOCATIONAL COLLEGE 

 

แผนพัฒนาสถานศกึษา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
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