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คำนำ
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
พณิ ชยการ จังหวัดสงขลา นี้ จดั ทาขึ้นเพื่อวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้อง
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษา กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ แผนยุทธศาสตร์ สถานศึกษา และหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเนื้ อหาสาคัญ 4 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 บทนา ส่ วนที่ 2 ทิ ศทางการพัฒนาคุ ณภาพ
สถานศึกษา ส่ วนที่ 3 แผนปฏิ บตั ิการและแผนใช้จ่ายเงิ นงบประมาณ ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
กรอบแนวทางในการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และคุม้ ค่า
ท้ายนี้ ขอขอบคุ ณบุ คลากรทุ กท่า น คณะกรรมการบริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่มีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนปฏิ บตั ิการและอนุ มตั ิแผนปฏิ บตั ิการครั้งนี้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเกิ ดประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของสถานศึกษา หาก
ผิดพลาดประการใด ขอได้เสนอแนะ เพื่อปรับแผนฯ ต่อไป
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
พฤษภาคม 2563
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ส่ วนที่ 1 บทนำ
1.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถำนศึกษำ
1.1.1ข้ อมูลทัว่ ไปของสถำนศึกษำ
ชื่ อสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษำพณิชยกำร
ทีต่ ้งั
เลขที่ 406 ถนนธรรมนูญวิถี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110
โทรศัพท์ 0-7424-6227 , 0-7435-7547-8 โทรสาร 0-7435-7548 เว็บไซต์ www.usp.ac.th
E-mail : uspschool@hotmail.com
สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.1.2ข้ อมูลด้ ำนเศรษฐกิจ สั งคม ชุ มชนบริเวณสถำนศึกษำ
1.2 สภาพสังคมของชุมชนบริ เวณใกล้สถานศึกษาเป็ นสถานประกอบการภาคเอกชน
1.3 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้ต้ งั แต่ ปานกลาง ถึง ดี
1.4 ข้อมูลของผูป้ กครอง ผูป้ กครองส่ วนใหญ่วฒ
ุ ิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป อาชีพรับราชการ , อาชีพค้าขายและรับจ้าง
1.1.3 ประวัติสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ เดิมชื่ อโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชยการ ตั้งอยู่เลขที่ 406
ถนนธรรมนูญวิถี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110 โทรศัพท์ 0-7424-6227 , 0-74357547-8 โทรสาร 0-7435-7548 เว็บไซต์ www.usp.ac.th ผูร้ ับใบอนุ ญาต นายสุ พจน์ จันทราช ผูจ้ ดั การ
นายสุ ภาพ จันทราช ผูอ้ านวยการ
นางกมรา สะเตโช ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดทาการสอนจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ ตามใบอนุ ญาตเลขที่ 6/2524 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2524 มีนายกระจ่าง จันทราช
เป็ นผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การ มี นายสมนึ ก กิ้ ม สวัส ดิ์ เป็ นครู ใ หญ่ เริ่ ม เปิ ดท าการสอนในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) คณะวิชาบริ หารธุ รกิ จ แผนกวิชาการบัญชี ในรอบค่ า ต่อมาได้
ขยายเปิ ดทั้งรอบเช้าและรอบค่า
ปี การศึกษา 2526 ได้รับอนุญาตให้เปิ ดทาการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย และเปลี่ยนแปลงครู ใหญ่
เป็ นนายนวม ชูธรรมธัช
ปี การศึกษา 2530 ได้เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี เพิ่มขึ้น
ปี การศึกษา 2537 โรงเรี ยนได้ขอยกเลิกการเปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทั้ง 2 รอบ
ปี การศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยน 5 ชั้น และเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การ จากนายกระจ่าง จันทราช
เป็ นนายสุ พจน์ จันทราช
ต่อมาในปี การศึกษา 2540 ขอเพิ่มหลักสู ตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาการขาย รอบเช้า

ในปี การศึกษา 2541 แต่งตั้ง นายสุ ภาพ จันทราช รักษาการครู ใหญ่ แทนนายนวม ชูธรรมธัช และต่อมา
ในปี การศึกษา 2542 ได้แต่งตั้ง นางกมรา สะเตโช เป็ นครู ใหญ่
ปี การศึกษา 2543 โรงเรี ยนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2543 ถึง
ปี การศึกษา 2547
ปี การศึกษา 2545 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก(ระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ) จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 มกราคม 2546
ปี การศึกษา 2547 ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยน 3 ชั้น เพิม่ ขึ้น 1 หลัง และแต่งตั้งนายสุ พจน์ จันทราช เป็ น
ผูจ้ ดั การและ ทาการแทนผูร้ ับใบอนุญาต
ปี การศึกษา 2552 ได้จดั ทาตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ของโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชยการ ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550
ปี การศึกษา 2553 แต่งตั้งนายสุ พจน์ จันทราช เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต และแต่งตั้งนายสุ ภาพ จันทราช เป็ น
ผูจ้ ดั การ
ปี การศึกษา 2554 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งนิ ติบุคคล ของโรงเรี ยนอุดมศึกษาพณิ ชยการ เป็ น
ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ปี การศึกษา 2556 ได้ขออนุญาตจัดทากิจการของวิทยาลัย ตามตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
กำรจัดกำรศึกษำปัจจุบัน วิทยำเทคโนโลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร เปิ ดสอนหลักสู ตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 หรื อเทียบเท่า) ประเภทวิชา
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 หรื อเทียบเท่า) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)(รับผูส้ าเร็ จการศึกษา ม.6 หรื อเทียบเท่า) ประเภทวิชา
บริ หารธุ รกิจ (ระบบทวิภาคี) สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก สาขางานธุ รกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้ อ
หลักสู ตรสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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้ อู ำนวยกำร

รอง ้ จู ดั กำร
่ ำย ุรกำร-กำรเงิน
−
−
−
−
−
−
−
−

งานการเงิน
งานบัญชี
งานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานกองทุนกูย้ มื
เพื่อการศึกษา
งานธุรการ
งานธนาคารโรงเรี ยน
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

รอง ้ จู ดั กำร

ศูนยคอมพิวเตอร
−
−
−
−
−
−

งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริ การและ
ซ่อมบารุ ง
งานอบรมโปรแกรม
งานบริ การอินเตอร์ เน็ต
งานระบบเครื อข่าย
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

่ ำยสื่ อประชำสั มพัน
งานสื่ อประชาสัมพันธ์
ออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทั้งภายในและ
ภายนอก
งานสื่ อมัลติมิเดียเพื่อ
งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย
งานดนตรี
งานกากับติดตามและ
ประเมินผล

่ ำยบริกำรกำรศึกษำ
−
−
−
−
−
−
−
−

งานอาคารสถานที่
งานสาธารณูปโภค
งานยานพาหนะ
งานรักษาความ
ปลอดภัย
งานพยาบาล
งานประกันอุบตั ิเหตุ
งานประชาสัมพันธ์
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

่ ำยวิชำกำร
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

่ ำยทะเบียน

่ ำยบริหำรทัว่ ไป

่ ำยส่ งเสริม ละพั นำนักเรียนนักศึกษำ

งานหมวด
− งานทะเบียน
การบัญชี และปฏิบตั ิสานักงาน − งานกากับติดตาม
การตลาด
และประเมินผล
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
สามัญแกนธุรกิจ
งานบริ หารวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
งานฝึ กงานนักเรี ยนนักศึกษา
งานนิ เทศการเรี ยนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอน
งานองค์การวิชาชี พ(งานชมรม)
งานวิชากิจกรรมลูกเสื อ
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
งานกากับติดตามและประเมินผล

−
−
−
−
−
−
−

งานสารวัตรนักเรี ยน
งานติดตามระเบียบวินยั
นักเรี ยนนักศึกษา
งานติดตามพฤติกรรม
นักเรี ยนนักศึกษา
งานกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
งานระบบข้อมูลดูแล
นักเรี ยนนักศึกษา
งานหอพัก
งานกากับติดตาม
และประเมินผล

−
−
−
−
−

งานบุคลากร
งานนโยบาย และแผน
งานข้อมูลและสถิติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานกากับติดตามและ
ประเมินผล

่ ำยกิจกำรนักเรียน
นักศึกษำ
−
−
−
−
−
−

งานสัมพันธ์ชุมชน
งานกี า
งานกิจกรรม
นักเรี ยนนักศึกษา
งานทุนการศึกษา
งาน นศท.
งานกากับติดตาม
และประเมินผล
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6.1 จำนวน ู้เรียนจำ นกตำมประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน ละชั้นปี ประจำปี กำรศึกษำ 2562
(ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 )
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
ผูเ้ รี ยนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปวช. ยกตำมประเภทวิชำ
- ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขางานภาษาต่างประเทศ
- ประเภทวิชำศิลปกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
- สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กอาร์ ต
- ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขางานการท่องเที่ยว
รวม ปวช.
ปวส. - ประเภทวิชำบริหำร ุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด

1
951
411
540

ชั้นปี
2
876
397
479

3
360
360
-

2,187
1,168
1,019

96

97

88

281

56

73

97

226

55

81

59

195

145

146

116

407

32

-

-

32

27

-

-

27

411

397

360

1,168

144

153

297

68

70

138

75

77

152

รวม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
สาขางานภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
สาขางานธุ รกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้ อ
- ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ละกำร
สื่ อสำร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเภทอุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
รวม ปวส.

123

76

199

59

64

123

13

-

13

30

39

69

28
540

479

28
1,019
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6.2 จ
ผู้ ็จ
2562
จำนวน ้ สู ำเร็จกำรศึกษำ (ปกติ/ทวิภำคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ระดับ ปวช. ยกตำมประเภทวิชำ
- ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม /
- สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขางานภาษาต่างประเทศ
รวม ปวช.
ปวส. - ประเภทวิชำบริหำร ุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุ รกิจ
สาขางานภาษาต่างประเทศธุ รกิจ

86

86

97

97

58

58

111
352

111
352

149

149

70

70

75

75

75

75

60

60

- ประเภทวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ละกำรสื่ อสำร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม ปวส.
รวมทั้งสิ้น

(1) จ
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็จ
.

(2) จ

ผู้

็จ
.

38
467
819

(

/ ภ /

(

)

-

-

38
467
819

โ )

7. ลงำน ละควำมภำคภูมิ จของวิทยำลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร ประจำปี กำรศึกษำ 2562
ปี การศึกษา 2562 วิทยาลัยมีความมุ่งมัน่ จัดการศึกษา ส่ งเสริ มสนับสนุน บุคลากร ผูบ้ ริ หาร ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน นักศึกษา ประสบความสาเร็ จในการเข้าร่ วมแข่งขันประกวดผลงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่ วมกับชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ
วิทยำลัยได้ รับรำงวัล ลงำนประกำศเกียรติคุณเป็ นทีป่ ระจักษ ดังนี้
เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรหรื อหน่วยงานอื่น รางวัล เกียรติประวัติ ผลงานแห่งความภูมิใจ
- ได้รับเกียรติบตั ร องค์การมาตรฐานระดับเหรี ยญทองแดง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
ครั้งที่ 30 ปี การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ได้รับโล่ “ สถานศึกษาดีเด่น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จากศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก 42
- ได้รับผลการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ “ องค์การมาตรฐาน ระดับเหรี ยญทองแดง ”
จากการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ปี การศึกษา 2562 ระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จากนายปรี ดี เกตุทอง ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
ตรัง ประธานคณะกรรมการบริ หารองค์การนักวิชชาชีพ ฯ ระดับภาคใต้
- ได้รับเกียรติบตั ร เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ “ ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ และ
บุคลากรเป็ นกรรมการ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จาก
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
- ได้รับเกียรติบตั ร การประเมินผลการดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ในระดับจังหวัด (3 ดาว ) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ
- ได้รับเกียรติบตั ร “โรงอาหาร ได้มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562 จากเทศบาลนครหาดใหญ่
- ได้รับ โล่ รางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะคอมพิวเตอร์ ยอดเยีย่ ม จากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ระดับอาชีวศึกษา ประจาปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายยกรัฐมนตรี โดยสานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยคะแนนรวม 494 คะแนน เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562
- ได้รับรางวัลในการคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา
2561 ได้รับรางวัล “ ชมเชย ” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้เข้าร่ วมอบรม หลักสู ตร “ บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ” เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2562 จาก กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

- ได้รับรางวัล “ สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จาก
คณะกรรมการโครงการส่ งเสริ มคุณธรรมและวิถีประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ร่ วมกับ
มูลนิธิเสริ มสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
รำงวัล ละ ลงำนของ ้ บู ริ หำร
- นางกมรา สะเตโช ได้รับรางวัล “ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชนดีเด่น” ประจาปี 2563 ประเภท รางวัลครู
และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชน ประจาปี 2563 “การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่
ดีกว่า” จากกระทรวงศึกษาธิ การ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
- นายสุ ภาพ จันทราช ได้รับรางวัล “ผูบ้ ริ หารดีเด่น” เนื่ องในวันแข่งทักษะ อาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้ ประจาปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- นางกมรา สะเตโช ได้รับคัดเลือก “ผูบ้ ริ หารดีเด่น ” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 จากสมาคมศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลา
- นางจันทร์ เพ็ญ ศิริเสถียร ได้ผา่ นการฝึ กอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาเอกชน ประจาปี
งบประมาณ 2462 ระหว่างวันที่ 5-6 สิ งหาคม 2562 จากสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นางกมรา สะเตโช ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ “การแข่งขันกี านักเรี ยน นักศึกษา
อาชีวเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 (สังข์หยดเกมส์) ระหว่างวันที่ 23 -29 กรกฎาคม 2562
จากสานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา
-นางสาวพัชรี ประสมพงศ์ ได้ผา่ นอบรมพัฒนาระบบงานธุ รการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2562 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
- นายสุ พจน์ จันทราช เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมการใช้งานระบบบริ หารสถานศึกษา ศธ. 02 ออนไลน์ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาภาครัฐ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 จาก อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รำงวัล ละ ลงำนของครู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- นายจิรศักดิ์ บูรธิ การ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์ R ทักษะพื้นฐาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27
ประจาปี การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
- นางสาวดวงใจ วิโรจน์สกุลพร / นางจีระวรรณ ถาวรจิต / นางสาวณัฐมน หนูชยั / นางวิภาวดี แซมมณี และ
นายนันทวัฒน์ อิสระ ได้รับประกาศนียบัตร ในการสนับสนุนนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากลสาหรับนักเรี ยนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 จาก
ARIT โดยองค์กรการบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา

- นางสาวสิ ดากานต์ แรกภิปราย / นางสาวพัชริ นทร์ จันทร์สุข /นางสาวนภัสสร จันทมณี / นายชาธิปพงศ์ วร
กาญจนานนท์ และ นายกรวิชญ์ วาสิ กศิริ ได้ผา่ นการอบรมเรื่ อง “เปิ ดโลกโลจิสติกส์ กับ Flash Express” จาก
บริ ษทั แฟลช เอ็กซ์เพลส จากัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
- นายสนัน่ สังขไพฑูรย์ ได้รับรางวัลครู ดี “ด้านคุณธรรม” เนื่องในวันแข่งทักษะอาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้
ประจาปี การศึกษา 2562 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
- นางขวัญฤดี จุลกูล ได้รับรางวัลครู ดี “ด้านการสอน” เนื่ องในวันแข่งขันทักษะอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคใต้
ประจาปี การศึกษา 2562 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
- นายธี รเดช แก้วคง ได้รับรางวัลครู ดี “ด้านกิจกรรม” เนื่ องในวันแข่งทักษะอาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้ ประจาปี
การศึกษา 2562 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
- นายอนันต์ ศรี มุกข์ ได้รับรางวัลครู ดี “ด้านนวัตกรรม” เนื่องในวันแข่งทักษะอาชีวเอกชนกลุ่มภาคใต้
ประจาปี การศึกษา 2562 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
- นางมณฑา ธนคุณมัน่ คง ได้รับคัดเลือก “ครู ดีเด่น” จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2563
- นายเทิดศักดิ์ ราญฎร อาจารย์ผคู ้ วบคุมทีม “โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาใต้ ปี ที่ 13” จากนิทรรศการวิชาการ
บริ หารธุ รกิจและสื บสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 11 ของคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
- นางสาวศิริกานดา รัตนมณี /นายอนันต์ ศรี มุกข์ และนางขวัญฤดี จุลกูล ได้รับการประเมินผลงานในระดับ
“ดีเยีย่ ม” จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ของสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562
- นางชญาภา บุญช่วย /นางสาวธารทิพย์ หอมไกล และนายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้รับการประเมินผล
งานในระดับ “ดีมาก” จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562
-นางสาวครองขวัญ หนู ดา / นางสาวจันทร์ ทิพย์ ชัยรักษ์ /นางศิตา ทองชุมนุม /นางอรอุมา ช่วยตั้ง /นางจิราพร
จิตปาโล /นางสุ ริสา รัตนะ / นางสาวธัญณิ ชา นวลละออง และนางสาวสุ ดาวรรณ อิสราพงศ์ ได้รับการ
ประเมินผลงานในระดับ “ดี” จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้ง
ที่ 12 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

- นางนงนภัส แซ่ยวิ้ /นางสาวณฐมน หนูชยั /นางรัชนู เพ็งศรี /นางสาวนภัสสร จันทมณี / นางสาวพรสุ ดา เพ็ง
อุดม / นางสาวกุลธารา สกาวสุ วรรณ /นายสมโชค คชบูรณ์ และนางเฉลิมขวัญ แก้วคง ได้รับการประเมินผล
งานในระดับ “ผ่าน” จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจยั และนวัตกรรมสื่ อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562
- นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม และนายชาธิ ปพงศ์ วรกาญจนานนท์ ได้ผา่ นการอบรมแนวทางการใช้ชุดคู่มือการ
สอนความรู ้ทางการเงินสาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ FIN. ดี We can do !!! Season 2 จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562
-Mr.chatippong Worakanchananon Titled : The Development of Online Entrepreneur Abilities by Project
Base Learning with lnstructional Package on Online Marketing of Vocational Certificate Students 3 In
Marketing at Udomsueksaphanitchayakan Technolohical College has participated in Jolint International
Education Conference 2019 (JIEC 2019) 12-13 December 2019
-นางสาวธารทิพย์ หอมไกล และนางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม ได้รับรางวัลครู ที่ปรึ กษา สิ่ งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ตูอ้ บแห้งพลังงานทดแทน 3 ระบบ “รางวัลชมเชย” กับการประกวด “สุ ดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 2562 จากสานักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2562
- นายเทิดศักดิ์ ราญฎร ได้รับรางวัลครู ฝึกซ้อมการประกวดสุ นทรพจน์ ภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรี ยญเงิน จากงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชี วศึกษาจังหวัดสงขลา 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
- นางสาววิลาวัณย์ จันทศรี เป็ นผูค้ วบคุมการแข่งทักษะ การเขียนแผนธุ รกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิ ชยกรรม บริ หารธุ รกิจ ศิลปกรรม คหก
รรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาสงขลา ประจาปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 -12
พฤศจิกายน 2562 จาก อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
-นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม เป็ นผูค้ วบคุมการแข่งทักษะ โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิ ชยกรรม บริ หารธุ รกิจ
ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาสงขลา ประจาปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่
11 -12 พฤศจิกายน 2562 จาก อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
- นางสาวณภัค น้าวประจุล เป็ นผูค้ วบคุมการแข่งทักษะ การนาเสนอขายสิ นค้า “The Marketing Challenge”
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิ ชยก
รรม บริ หารธุ รกิจ ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับอาชี วศึกษาสงขลา ประจาปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2562 จาก อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
- นายวัชรพงษ์ ใบอิสสระ ได้ผา่ นการอบรมสัมมนาครู ฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ของกองทัพภาคที่ 4 ประจาปี
2562 จากกองทัพภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2562

-นายวัชรพงษ์ ใบอิสสระ ได้ผา่ นการอบรม “หลักสู ตรผูน้ าไทยอาสาป้ องกันชาติ ประจาปี 2562” จากกอง
อานวยการความมัน่ คงภายในภาค4 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562
- นายณรงฤทธิ์ สมพงษ์ ทาหน้าที่ผจู ้ ดั การทีม กี าเปตอง ในการแข่งขันกี าอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2562 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562
-นางสาวสถาพร พลสวัสดิ์ ได้ผา่ นอบรมพัฒนาระบบงานธุ รการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2562 จาก อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
- นายวัชรพงษ์ ใบอิสสระ ได้เข้ารับการอบรม หลักสู ตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินกูย้ มื
เพื่อการศึกษา”ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จากกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
- นายนันทวัฒน์ อิสระ /นายจตุพร รัตนปฏิมากร / นายสนัน่ สังขไพทูรย์ / นายศักคริ นทร์ ปิ่ นทองพันธ์ /
นางสาวพรสุ ดา เพ็งอุดม/นายเทิดศักดิ์ ราญฎร /นายสุ จิน แก้วบุตร / นางชญาภา บุญช่วย และ
นายแสนสุ รศักดิ์ ทีปรักษ์พนั ธ์ ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร “สถานศึกษาคุณธรรม” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
- นายวัชรพงษ์ ใบอิสสระ ได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรทบทวนผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร ส่ วนภูมิภาค
กองทัพภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 จากกองทัพภาคที่ 4
ลงำนควำมภำคภูมิ จของนักเรียนนักศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2562
- นางสาวธนภัทร จิตร์ มุ่ง / นางสาวปิ ยารัตน์ หมื่นเดช / นายอรรถพล ศรี วโิ รจน์ /นายวิรวัฒน์ ลิม / นางสาว
ณัฐริ น โพธิ สาร / นายณัฐวุฒิ แซ่ก๊ก / นายวรวัฒน์ ใส่ เกื้อ และ นายศุภกฤต อุตะมะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดวงดนตรี สากลคนพันธุ์ R ทักษะพื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3
กุมภาพันธ์ 2563 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นายซอเว่ย อุย เข้าร่ วมการแข่งขัน การประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี การศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นายพงศกร ยินดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็ น
ภาษาอังกฤษ Public Speaking Contest ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นายอานนท์ รุ่ งสิ ริเมธากุล ได้เข้าร่ วมแข่งขัน การประกวดร้องเพลงชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย การแข่งทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี การศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง / นางสาววริ ษฐา อรุ ณศรี / นายทักษิณ ผุยผง / นายบุริศร์ โทบุรี / นายอดิศร
รู บามา / นายศราวุฒิ ขวัญเมือง / นายปฏิพล มิตรช่วยรอด / นางสาวสุ พรรณษา ผดุงธรรมรักษา / นางสาว
ชลลดา สิ รินทร์ และนางสาวศศิพิมพ์ ผลบุญ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการอบรม และทักษะด้านไอที โครงการ
พัฒนาองค์ความรู ้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ได้เข้าร่ วมกิจกรรมอบรม และทักษะด้านไอที
โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 จาก ARIT โดยองค์กรการบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
- นางสาวสิ ยาพร นวลนิล /นางสาววิลาสิ ณี นนทะสร/ นายภัทรวุฒิ ซ้ายขวัญ / นายศิโรรัตน์ หนูปาน และนาย
เอกรัตน์ ยีแ่ ป้ น ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการอบรม และทักษะด้านไอที โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ได้เข้าร่ วมกิจกรรมอบรม และทักษะด้านไอที โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2563 จาก ARIT โดยองค์กรการบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
- นางสาวสรนันท์ มาระเสนา / นายฐิชากร หนูเอียด และ นายอัครพล ยมมาก ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการอบรม
และทักษะด้านไอที โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมอบรม และทักษะด้านไอที โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
โปรแกรม Microsoft Word เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 จาก ARIT โดยองค์กรการบริ หารส่ วนจังหวัดสงขลา
- นายปฏิพล มิตรช่วยรอด ได้รับโล่ จากกิจกรรม Adobe Photoshop cs 6 (The Second Runner – up Adobe
Photoshop cs 6 Secondary & Vocational ) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 จาก ARIT โดยองค์กรการบริ หารส่ วน
จังหวัดสงขลา
- นางสาววนัสนันท์ กลิ่นสาโรง และ นายนวมินทร์ โล่สุริยะ ได้รับรางวัล เหรี ยญเงิน ในการแข่งทักษะการ
ประกวดพูดสาธิ ตเป็ นภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราช
กุมารี
- นางสาวศุภาพิชญ์ จะอือ และนางสาวเขมิสรา สุ ขช่วย ได้รับรางวัล เหรี ยญเงิน ในการแข่งทักษะการประกวด
คัดลายมืออักษรจีน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวสุ ตาภัทร มโนรัตน์สกุล และนางสาวนันธนัช จันทภาโส ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะ
การประกวดคัดลายมืออักษรจีน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราช
กุมารี
- นายภูริ พูลแก้ว ได้รับรางวัล เหรี ยญเงิน ในการแข่งทักษะการประกวดสุ นทรพจน์จีนกลาง จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา
2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นายวรพล คงเอียด และนายอภิสิทธิ์ หมัดลงจิ ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดพูดที่สาร
ธารณะเป็ นภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาว ธัญชนก ปรามพงศ์ ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาว ปิ ยธิดา วรวุฒิวราภรณ์ และนางสาว ภคนันท์ ชูสถิต ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการ
ประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราช
กุมารี
- นางสาวประกายพรึ ก ณะชาตรี ได้รับรางวัล เหรี ยญเงิน ในการแข่งทักษะการประกวดร้องเพลงสากล (หญิง)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริ ฐ ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดร้องพลงสากล (ชาย)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวณัฐริ น โพธิสาร ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดร้องพลงสากล (สตริ ง-หญิง)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นายสหรัฐ เรื องฤทธิ์ ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดร้องพลงสากล (สตริ ง-ชาย) จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวธนภัทร จิตน์มุ่ง ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดร้องพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ
ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นายวรวัฒน์ ใส่ เกื้อ ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการประกวดร้องพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวอัจฉรา มาชู / นางสาวดุลิกา สายสุ ด / นายภานุพงศ์ รัตนามุณี / นางสาวฐิติชญา ทิพย์เสนา และ
นางสาวพรนับพัน เกสโร ได้รับรางวัล เหรี ยญเงิน ในการแข่งทักษะการประกวดมารยาทไทย จากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา
2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวน้ าทิพย์ ลุนจันทร์ / นางสาวอรอนง จิตตพุทธิ และ นางสาวอาทิตา สุ ระคาแหง ได้รับรางวัล เหรี ยญ
ทอง ในการแข่งทักษะปฏิบตั ิการจัดนาเที่ยว จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยาม
บรมราชกุมารี
- นายบุญฤทธิ์ นกแก้ว ได้รับรางวัล เหรี ยญทองแดง ในการแข่งทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนาเที่ยว จากการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวศศิการต์ กระจาย / นางสาวเมษา หละดา และนางสาวบัวแก้ว กลิ่นแก้วณรงค์ ได้รับรางวัล เหรี ยญ
ทองแดง ในการแข่งทักษะมัคคุเทศก์ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราช
กุมารี
- นายเกรี ยงไกร แซ่หุ่น / นายชาญวิทย์ จิตสุ วรรณ และนายรัฐธรรมนู ญ บารุ งชู ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ใน
การแข่งทักษะเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม

2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวรริ สรา ชูแก้ว / นางสาวปิ ยธิ ดา ไชยฤทธิ์ และนายสมัชชา พรมมา ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการ
แข่งทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟแวร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวประภากร เจนตระกูลเลิศ / นายพีรวัช อ่อนรักษ์ และนายธเนศ สังวาล ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ใน
การแข่งทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยาม
บรมราชกุมารี
- นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิ รัญเสถียร และนางสาวกัญญา ตรี ผอ่ ง ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการแข่งทักษะการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จากการแข่งขันทักษะวิชาชี พ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นายรวีโรจน์ พัลพัฒน์ ได้รับรางวัล เหรี ยญทองแดง ในการแข่งทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นางสาวมนัสดา คงมี / นางสาวศรสุ ดา วัฒนวงค์ และนางสาวปุณยา คามงคล ได้รับรางวัล เหรี ยญทองแดง
ในการแข่งทักษะระบบจัดการฐานข้อมมูล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยาม
บรมราชกุมารี
- นายธี รศักดิ์ เทียนชัย / นางสาวปาริ ฉตั ร ละม้ายสกุล และนายกิตติกร ขวัญทอง ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ใน
การแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานธุ รกิจ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี
- นายเอกรัตน์ ยีแ่ ป้น / นางสาวนันธิสา นวนศรี และนางสาวศิโรรัตน์ หนูปาน ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ใน
การแข่งทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 จากสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราช
กุมารี
- นายอัครพล ยมมาก / นางสาวฐิติชญา ปาทรัตน์ และ นายฐิชากร หนูเอียด ได้รับรางวัล เหรี ยญทอง ในการ
แข่งทักษะคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี การศึกษา 2562
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ส่ วนที่ 2
ทิศทำงกำรพั นำ
คุณภำพสถำนศึกษำ

ส่ วนที่ 2
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพณิชยการ ไว้ดังนี้
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดการศึกษาสายอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเข้าสู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ในระดับสากล โดยผู้เรียนยังคงความเป็นไทยที่
ทั่วโลกยอมรับ ภายใต้มาตรฐานจัดการศึกษาของวิทยาลัย”
2.2 พันธกิจ (Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ
โดยในแต่ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ดังนี้
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และ
เอกชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความรู้ ความสามารถ ใน
สาขาวิชาที่ตนเลือก
พันธกิจที่ 3 มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 5 บริการชุมชนทุกด้าน
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ

2.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง การกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ์
1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
และคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน
พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ 2 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
เอกชน
ของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
3 พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
4 พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้
5 พัฒนาระดับคุณภาพในการฝึกงาน
2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือ
1 พัฒนาระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ศึกษาต่อตามความรู้ ความสามารถ
2 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
3 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
4 พัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
6 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)

ที่

พันธกิจ

3

มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล

4

พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะเพื่อการจัด
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

5

บริการชุมชนทุกด้าน

6

สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพ
หรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนิน
การโดยหน่วยงานต่าง ๆ

ที่
กลยุทธ์
7 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการ
โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองาน
วิจัยของผู้เรียน
1 พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียน
การสอน
3 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองาน
วิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา
2 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์
ต่อชุมชนสังคม
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่
ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
3 พัฒนาระบบการจัดทาแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษา

หมายเหตุ : สถานศึกษากาหนดกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด

2.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ด มศึ ก ษาพณิ ช ยการ ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางและแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บ รรลุ ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ของ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 เพื่อสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มีจานวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
2.1.1 เป้าประสงค์ สถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)
2.1.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1
ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
2.2.1 เป้าประสงค์ สถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)
2.2.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
2.2.3 ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า3ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ
2.3.1 เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะที่ดีจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
2.3.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ
2.3.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้
2.4.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับขอบสถาน
ประกอบการ ชุนชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2.4.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้
2.4.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
2.5.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงานให้เป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2.5.2 แผนงานโครงการ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
2.5.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่
ตนเลือก
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีการพัฒนาคุณภาพด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปตามสาขาวิชาชีพที่ตนเลือก
1.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาที่ตนเลือก
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถใน
สาขาวิชาที่ตนเลือก
มีจานวน 7 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
2.2.1 เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จ
การศึกษาภายใน1ปี)
2.2.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
2.2.3 ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป(ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาภายใน1ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
2.3.1 เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
2.3.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
2.3.3 ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไป(ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.4.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2.4.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.4.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
2.5.1 เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)
2.5.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
2.5.3 ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)อยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม
2.6 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
2.6.1 เป้าประสงค์ สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)
2.6.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)

2.6.3 ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.7 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
2.7.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
2.7.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาการดาเนินงาน ในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของผู้เรียน
2.7.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ 3 มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
1.2 เพื่อวิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษามี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3 มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
มีจานวน 1 กลยุทธ์ คือ
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญ
ของหน่วยงานต้นสังกัด
2.1.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัด

2.1.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการพัฒนาการดาเนินงานจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
1.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ
มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2.1.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
2.2.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
2.2.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีระบบด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครูมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

2.3.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.3.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
พันธกิจที่ 5 บริการชุมชนทุกด้าน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวิทยาลัยได้รับการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
1.2 เพื่อให้วิทยาลัยมีการสนับสนุนบริการชุมชนทุกด้าน
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 5 บริการชุมชนทุกด้าน
มีจานวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
2.1.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการวิชาชาการและวิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
2.2.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
2.2.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม

พันธกิจที่ 6 สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพที่ดาเนินการศึกษาที่ดาเนินการโดย
หน่วยงานต่าง ๆ
1.2 เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยได้มาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
มีจานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.1.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.1.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สานสนเทศ
2.1.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลคุณภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2.2.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2.2.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2.2.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3.1 เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3.2 แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
2.3.3 ตัวชี้วัด
1. วิทยาลัยมีผลคุณภาพการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
ที่ แผนงาน โครงการ
1

โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1
ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
ที่ แผนงาน โครงการ
1

โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า3ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
มาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ที่ แผนงาน โครงการ
1

โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์

เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรู้และ
สมรรถนะที่ดีจาก
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565
วิทยาลัยมีกิจกรรม
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ//
เสริมหลักสูตรพัฒนา
ฝ่ายกิจการ
ทักษะชีวิตและทักษะ
นักเรียนฯ//
วิชาชีพส่งเสริมผู้เรียน
ฝ่ายส่งเสริมฯ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนรู้
ที่ แผนงาน โครงการ
1

โครงการพัฒนา
หลักสูตรแผนการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีการพัฒนา
หลักสูตรแผนการเรียนรู้ให้
เป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีหลักสูตร
แผนการเรียนรู้ที่ผ่าน
การพัมนาอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
พัฒนาหลักสูตร
แผนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพในการฝึกงาน
ที่ แผนงาน โครงการ
1

โครงการพัฒนา
คุณภาพในการฝึกงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีการพัฒนา
คุณภาพในการฝึกงานให้
เป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย
นักเรียนนักศึกษามีผล
การฝึกงานอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมากเป็นที่
ยอมรับของสถาน
ประกอบการชุมชนและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
ฝึกงานของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้วิทยาลัยมีผู้สาเร็จ
ของผู้สาเร็จการศึกษา การศึกษา สาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การจบการศึกษา
ที่หลักสูตรกาหนด

เป้าหมาย
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียนแรก
เข้าของรุ่น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

2561 2562
ร้อยละ 75 ขึ้นไป ร้อยละ ร้อยละ
ของจานวนผู้สาเร็จ 76
77
การศึกษาเทียบกับ
จานวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่น

2563
ร้อยละ
78

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายทะเบียน
79
80

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป(ผูส้ าเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1
ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน1ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า3ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป
อยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระดับคุณภาพของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

2561 2562 2563
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ 80
81
82
มาตรฐานวิชาชีพ ตาม ประเมินมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
สานักงานคณะกรรมการ และวิธีการที่สานักงาน
การอาชีวศึกษากาหนด คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนดจาก
การเข้ารับการประเมิน
ครั้งแรก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ร้อยละ ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ
83
84

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน1ปี)
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ จากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน 1
ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า3ปี)
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ จากสถาน
ประกอบการ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่า3ปี)

เป้าหมาย
สถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านสมรรถนะ
วิชาชีพอยู่ในระดับดีมาก
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
(ผู้สาเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่า3ปี)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
เป้าประสงค์ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ตนเลือก
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย
ผู้เรียนทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนมี
คุณภาพระดับดีมาก
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 3 มุ่งจัดการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดและจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องตาม
นโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีการ
ดาเนินงานการจัด
การศึกษาที่สอดคล้อง
ตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
จัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผล
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานการจัด
การศึกษาที่สอดคล้อง
ตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
จัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
(และทุกฝ่าย)

หมายเหตุ :ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1.ความรู ้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 2. ความรู ้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
3. ความรู ้ดา้ นการเป็ นพลเมือง (Civic Literacy) 4. ความรู ้ดา้ นสุขภาพ (Health Literacy) 5. ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม (Environmental Literacy)
• ทักษะด้ ำนกำรเรียนรู้ ละนวัตกรรม จะเป็ นตัวกาหนดความพร้อม ของนักเรี ยนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบนั ได้แก่
1. ความริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 1.2 ทางานกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ 1.3 การสร้างนวัตกรรม
2. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา 2.1 การให้เหตุผลอย่างมีประสิ ทธิผล 2.2 การใช้การคิดอย่างเป็ นระบบ 2.3 การพิจารณาและการตัดสิ นใจ
3. การสื่ อสารและการร่ วมมือ 3.1 สื่ อสารอย่างชัดเจน 3.2 การร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
• ทักษะด้ ำนสำรสนเทศ สื่ อ ละเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบนั มีการ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทางสื่ อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้ รี ยนจึงต้องมี ความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและปฏิบตั ิงาน ได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู ้ในหลายด้าน ดังนี้
1. ความรู ้ดา้ นสารสนเทศ 1.1 การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 1.2 การใช้และการจัดการสารสนเทศ
2. ความรู ้เกี่ยวกับสื่ อ 2.1 การวิเคราะห์สื่อ 2.2 การผลิตสื่ อ 2.3 การพิจารณาและตัดสิ นใจ 2.4 การแก้ปัญหา
3. ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี 3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• ทักษะด้ ำนชีวติ ละกำรทำงำน ในการดารงชีวติ และทางานในยุคปั จจุบนั ให้ ประสบความสาเร็ จ ผูเ้ รี ยนจะต้องพัฒนาทักษะชีวติ ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ความยืดหยุน่ และการปรับตัว 1.1 ความยืดหยุน่ 1.2 การปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. การริ เริ่ มสร้างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง 2.1 การวิเคราะห์สื่อ 2.2 การผลิตสื่ อ 2.3 การพิจารณาและตัดสิ นใจ
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 3.1 มีปฏิสมั พันธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพกับผูอ้ ื่น 3.2 ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย
4. การเป็ นผูส้ ร้างหรื อผูผ้ ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ (Accountability) 4.1 การวิเคราะห์สื่อ 4.2 การผลิตสื่ อ
5. ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 5.1 แนะนาผูอ้ ื่นได้ 5.2 รับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการด้าน
บุคลากรครู ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดด้าน
อัตรากาลัง ด้าน
การศึกษาที่จบสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน ด้าน
การอบรมพัฒนาความรู้
ด้านการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีระบบการ
บริหารจัดการด้าน
บุคลากรครู ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
ด้านอัตรากาลัง ด้าน
การศึกษาที่จบสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน ด้าน
การอบรมพัฒนา
ความรู้ ด้านการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่องมีคุณภาพในระดับ
ดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูอย่างเป็นระบบด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาครูอย่าง เพื่อให้วิทยาลัยมีครูที่ได้รับ
เป็นระบบด้านการ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ครูได้รับการพัฒนาอย่าง ครูได้รับการพัฒนา
เป็นระบบด้านการ
อย่างเป็นระบบด้าน
จัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพในระดับ
ดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาการ
ดาเนินงานในการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานในการบริหาร
จัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา อย่างมี
คุณภาพ

เป้าหมาย
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา จัดทา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีผลการ
บริหารจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา
มีคุณภาพระดับดีมาก
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่าย
วิชาการ//
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 5 บริการชุมชนทุกด้าน
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริการชุมชนทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การบริหารจัด
การศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีการ
ประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

2561
วิทยาลัยมีการประสาน วิทยาลัยมีการประสาน ดีมาก
ความร่วมมือ กับสถาน ความร่วมมือ กับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเอกชนเพื่อการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
บริหารจัดการศึกษา
เพื่อการบริหารจัด
อย่างมีคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2562
ดีมาก

2563
ดีมาก

2564
ดีมาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
2565
ดีมาก

ฝ่าย
วิชาการ//
ฝ่ายธุรการ
และการเงิน

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 5 บริการชุมชนทุกด้าน
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริการชุมชนทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการดาเนินงานในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
ที่
1

แผนงาน โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา

2561 2562 2563
โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยมีโครงการ วิทยาลัยมีโครงการการ วิทยาลัยมีโครงการการ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
และวิชาชีพหรือทา
การบริการวิชาการและ
บริการวิชาการและ
บริการวิชาการและ
ประโยชน์ต่อชุมชน
วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อ วิชาชีพ หรือทา
วิชาชีพ หรือทา
สังคม
ชุมชนสังคม
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ประโยชน์ต่อชุมชน
ทุกด้านอย่างมีคุณภาพ สังคม
ทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายวิชาการ//
ฝ่ายกิจการฯ//
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยได้รับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ครุภัณฑ์
และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ครุภัณฑ์และ
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่
ครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่
ครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายบริการ//
ฝ่ายวิชาการ
งานศูนย์
คอมฯ
(งานพัสดุ)

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยได้รับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการด้าน
การเงิน

เป้าหมาย
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านการเงินอย่างมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ
วิทยาลัยมีระบบการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ด้านการเงินอย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายธุรการ
และการเงิน

2.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนให้วิทยาลัยได้มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยได้รับมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่
1

แผนงาน โครงการ
โครงการพัฒนาระบบ
การจัดทาแผนบริหาร
จัดการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบการ
จัดทาแผนบริหารจัด
การศึกษา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ

วิทยาลัยมีแผนบริหารจัด วิทยาลัยมีแผนการ
การศึกษาอย่างมี
บริหารจัดการศึกษา
คุณภาพ
อย่างมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2561 2562 2563
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 2565
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพณิชยการ
แผนการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี การศึกษา 2563
ประเภทวิชา

สาขาวิชา
ปวช. 1

จานวนห้ อง จานวน/ห้ อง

รวม

การบัญชี

3

40

120

การตลาด

2

40

80

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

40

80

ภาษาต่างประเทศ

4

40

160

โลจิสติกส์

1

40

40

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

1

40

40

1

32

32

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

1

40

40

พาณิ ชยกรรม

การท่องเทีย่ ว
รวม ปวช.1

15

592

ปวส.1 (จบการศึ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
การบัญชี

3

40

120

การตลาด

1

45

45

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

45

45

การจัดการโลจิสติกส์

2

45

90

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

45

45

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
การท่องเทีย่ ว

1

40

40

1

40

40

บริ หารธุรกิจ

รวม ปวส.1

10

425

ปวส.1 (จบการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

บริ หารธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

การบัญชี

1

45

45

การตลาด

1

40

40

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

40

40

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

1

40

40

การจัดการโลจิสติกส์

1

45

45

การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

1

40

40

การท่องเทีย่ ว

2

40

80

รวม ปวส.1 พิเศษ

8

รวมทั้งสิ้น

33

330
1,347

ผ ฏ ั
-

ฏ

ฏ ั

ผ

/

ภ
ผ

-

ฏ

ฏ ั

/

3
้จ
จ /โ

ั –

จ

ผ

้จ

ผ

้จ

พ. . 2562

ภ

จ /โ
ั –

/จ

จ

/จ
พ. . 2563

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน
งบรายจ่ าย/รายการ
1
1.1 เงิ นอุดหนุ นรายบุคคล
1.2 เงิ นอุดหนุ นอื่น ๆ
1.3 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
1.4 ค่าธรรมเนี ยมอื่น
1.5 เงิ นบริ จาค
1.6 อื่น ๆ
2

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้ จ่ายเงิน
สรุปผลรายรับ-รายจ่ าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลั ยเทคโนโลยีอดุ มศึ กษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
ชื่อ-สกุล
งบประมาณ
ฝ่ าย/สาขา
ทีใ่ ช้
พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ทีใ่ ช้ จ่าย

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2560
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63

ก.พ.-63

มี.ค.-63 เม.ย.-63

รวมเป็ นเงิน

รายรับ
16,882,752.83
5,088,195.00
25,188,501.00
7,898,500.00
107,000.00
374,920.00

16,882,752.83
5,088,195.00
25,188,501.00
7,898,500.00
107,000.00
374,920.00

16,658,173.00

16,658,173.00

4,194,277.77

4,194,277.77

273,539.20

273,539.20

1,094,159.42

1,094,159.42

2,188,318.84

2,188,318.84

24,351,000.00
2,119,532.10

24,351,000.00
2,119,532.10

รายจ่ าย
งบดาเนินงาน

2.1 รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อ
สาหรับการเรี ยนการสอน
2.2 รายจ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุ น
ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไป
บริ การวิชาการ วิชาชี พ หรื อทา
ประโยชน์ตอ่ ชุ มชน สังคม
2.3 รายจ่ายในการส่งเสริ ม สนับสนุ น ใน
การจัดทาการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยน
2.4 รายจ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุ น
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริ ยส์ ่งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขและทะนุ บารุ งศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬา
และนันทนาการ การส่งเสริ มการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 งบลงทุน
3.1 รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
3.2 รายจ่ายสาธารณูปโภค

3.3 ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
3.4 ค่าสิ่งก่อสร้าง
4 รายจ่ ายโครงการ/กิจกรรม/งานสถานศึกษา
4.1 กิจกรรม บันทึกข้อข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการประจาปี
การศึกษา 2562
4.2 แข่งทักษะวิชาชี พ ครั้งที่ 34 ประจาปี การศึกษา
4.3
กิจกรรม สารวจติดตามและคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2561 ประจาปี การศึกษา 2562
4.4 กิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน วิจยั ประจา ปี การศึกษา 2562
4.5 กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน นักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
4.6 กิจกรรมวันวิชาการ ประจาปี 2562
4.7 กิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุ นทุน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน และวิจยั ปี การศึกษา 2562
4.8 กิจกรรมสารวจและพัฒนาสมรรถนะตามรายวิชาประจาปี การศึกษา 2562
4.9 กิจกรรมวิจยั เชิ งสารวจความต้องการสมรรถนะของผูเ้ ข้าฝึ กงานระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
4.10 กิจกรรมวิจยั เชิ งสารวจความต้องการสมรรถนะของผูเ้ ข้าฝึ กงานระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
4.11 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ สาขาภาษาต่งประเทศ ประจาปี การศึกษา 2562
-กิจกรรม เรี ยนรู้วฒั นธรรมจีนสู่ไทยแลนด์ 4.0
4.11.1
4.11.2 -กิจกรรม LU Academy Camp
4.11.3 - กิจกรรม LU Academy on Tour
4.12 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ สาขาการตลาดและสาขาโลจิสติกส์ ประจาปี
การศึกษา 2562 - กิจกรรมMaketing On Tour
4.13 กิจกรรม ทัศนศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปี การศึกษา 2562
4.14 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ หมวดสามัญ ประจาปี การศึกษา 2562 4.14.1 กิจกรรม ลูกเสือสามัญทัศนศึกษา
4.14.2 - กิจกรรม ศึกษาดูงานพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานทดแทนวิทยาศาสตร์
4.14.3 - กิจกรรม ทัศนศึกษางานกลางวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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4.15
กิจกรรม ทัศนศึกษาเพื่อการเรี ยนรู ้แบบบรู ณาการ สาขาบัญชี ประจาการศึกษา 2562
4.15.1
- กิจกรรม ศึกษาระบบเงิ นตราธนาคารแห่ งประเทศไทย
4.15.2 - กิจกรรม ศึกษาระบบผลิตบริ ษทั กระทิงแดง
4.15.3 - ศึกษาระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวิจยั
4.15.4 - ศึกษากระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
4.16 กิจกรรมพัฒนาความรู ้ทกั ษะและเทคนิ คการสอนของครู ประจาปี การศึกษา 2562
- กิจกรรม อบรมเชิ งปฎิ บตั กิ ารเรื่ องการใช้งาน MAC OS เพื่อ
4.16.1 การสอน
4.16.2 - กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฎิ บตั ดิ า้ นพลังงานทดแทน
4.17 ปรับปรุ งห้องพักครู ห้องเรี ยนห้องปฎิ บตั กิ าร ครุ ภณ
ั ฑ์ สื่อการสอนต่าง ๆ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2.
สาขาการตลาด 3.สาขาต่างประเทศ
4.18 กิจกรรมเสริ มหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าฝึ กประสบการณ์ทกั ษะชี วติ (ฝึ กงาน)กับสถาน
ประกอบการ
4.19 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์พฒั นาบุคลิกภาพ
4.20 กิจกรรมเสริ มหลักสูตรการอบรมเชิ งปฏิบตั กิ ารเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์และวิจยั เชิ งบูรณาการ
4.21 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ "ชงโคชิ่ ใหม่ สายใย" สัมพันธ์ 2019
4.22 กิจกรรมสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและบุหรี่ ตามกฎหมาย
4.23 กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนนักศึกษากลุม่ - มผ. เข้าแถว 80%ปี การศึกษา 1/2562
4.24 กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนนักศึกษากลุม่ - มผ. เข้าแถว 80%ปี การศึกษา 2/2562
4.25 กิจกรรมประพฤติดีมวี นิ ัย
4.26 กิจกรรมอบรมเชิ งปฎิ บตั กิ ารขอใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู และขอต่ออายุใบประกอบวิชาชี พ
จากคุรุสภา
4.27 กิจกรรมคณะผูบ้ ริ หารศึกษาดูงานนอกสถานทีเ่ พื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ
4 (ภายในเดือนกรกฎาคม 2562)
4.28 กิจกรรมรางวัลบุคลากรปฏิบตั งิ าน 10ปี ,20ปี
4.29 กิจกรรมอบรมเชิ งปฎิ บตั กิ ารรายงานประเมิณตนเองและประชุ มเชิ งปฎิ บตั กิ ารตรวจสอบคุณภาพ
ภายในวิทยาลัย
4.30 กิจกรรมสรรหาบุคลากรดีเด่นทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นตามระเบียบของวิทยาลัย
4.31 กิจกรรมอบรมเชิ งปฎิ บตั กิ ารเจ้าหน้าทีธ่ ุรการยุคใหม่ หลักสูตร "การจักจัดทา Google slide" (การ
สร้างสื อนาเสนออนไลน์)
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28,175.00
48,343.00
118,136.00
5,000.00
8,000.00

P
P

P

481,000.00

P

P

P

P

P

P

20,500.00
4,000.00

4.32 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563
4.33 กิจกรรมการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2562
4.34
กิจกรรม การแสดงความกตัญญูกตเวที "พิธีไหว้ครู " ต่อคณาจารย์สถาบันเดิม ประจาปี การศึกษา 2562
4.35 กิจกรรมโครงการทุนเรี ยนดี โรงเรี ยนเป้าหมาย ประเภท "เรี ยนดี ดนตรี กีฬา" ประจาปี การศึกษา 2562
4.36 กิจกรรม"ชวนน้องมาดูหนัง"ประจาปี การศึกษา 2562
4.37 กิจกรรมแข่งขันกีฬา "จตุรมิตร"ประจาปี การศึกษา 2562
4.38 กิจกรรมปี ใหม่ ลั้ลลา เอฮาพาเพลิน ประจาปี การศึกษา 2562
4.39 กิจกรรม ปฐมนิ เทศนักเรี ยน นักศึกษาใหม่
4.40 กิจกรรมอบรมความรู ้ ระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรี ยน
4.41 กิจกรรม ประชุ มผูป้ กครองรับผลการเรี ยน
4.42 กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการช่ วยชี วติ ขั้นพื้นฐาน (CPR)
4.43 กิจกรรมบิก๊ คลีนนิ่ งเดย์ (Big Cleaning Day)
4.34 กิจกรรมรวมพลัง 5 ส
4.35 กิจกรรมดูแลปรัปปรุ งซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย
4.36 กิจกรรมอบรมอบรมและปฎิ บตั หิ น้าทีน่ ักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวินัยจราจร ปี 2562
4.37 กิจกรรมอบรมภาวะผูน้ า(คณะกรรมการ อวท . )
4.38 กิจกรรมพิธีไหว้ครู
4.39 กิจกรรมชงโคเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจาปี การสึ กษา 2562
4.40 กิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติปี 2562
4.41 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
4.42 กิจกรรมวันพ่อ แห่ งชาติ ปี 2562
4.43 กิจกรรมฝึ กทบทวนและปลูกฝังระเบียบวินัยนักศึกษาวิชาทหาร
4.44 กิจกรรมทาบุญตักบาตร และสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่
4.45 กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ 2563
4.46 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย
4.47 กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสายสัมพันธ์ ปวช. 3
4.48 กิจกรรมปัจฉิ มนิ เทศนักศึกษา ปวส.2และปวส .พ. 2
4.49 กิจกรรมรับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง ปวส.2,ปวส.พ.2
4.50 กิจกรรมฝึ กระเบียบและการสร้างภาวะผูน้ าให้กบั นักศึกษาวิชาทหาร

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

170,000.00
20,000.00

สื่อและประชาสัมพันธ์

44,000.00

สื่อและประชาสัมพันธ์

1,247,700.00

สื่อและประชาสัมพันธ์
สื่อและประชาสัมพันธ์
สื่อและประชาสัมพันธ์
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
ฝ่ ายบริ การการศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา

30,000.00
30,000.00
150,000.00
20,000.00
2,000.00
14,000.00
25,000.00
4,000.00
5,100,000.00
11,000.00
10,000.00
120,000.00
150,000.00
10,000.00
5,000.00
13,000.00
11,000.00
250,000.00
100,000.00
8,000.00
520,000.00
207,000.00
440,000.00
-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

44,000.00
P

P

P

P

P

P

P

1,247,700.00

P

P
P
P

P
P

P

P

P

P

P

P
P

P
P
P
P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P

170,000.00
20,000.00

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
P

P

30,000.00
30,000.00
150,000.00
20,000.00
2,000.00
14,000.00
25,000.00
4,000.00
5,100,000.00
11,000.00
10,000.00
120,000.00
150,000.00
10,000.00
5,000.00
13,000.00
11,000.00
250,000.00
100,000.00
8,000.00
520,000.00
207,000.00
440,000.00
-

4.51 กิจกรรมส่งเสริ มความสามารถทางด้านกีฬา
4.52 กิจกรรมออกกาลังกายยามเช้า
4.53 กิจกรรม ปลูกจิตสานึ กนักเรี ยน นักศึกษา กองทุนกูย้ มื ฯ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4.54 กิจกรรมประชุ มปฐมนิ เทศและเซ็นเอกสารสัญญา/แบบยืนยันการลงทะเบียนเรี ยนของผูป้ กครอง
นักเรี ยน นักศึกษากองทุนเงิ นให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
4.55 กิจกรรม เยีย่ มบ้านนักเรี ยน นักศึกษากองทุนเงิ นให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
4.56 กิจกรรม ออมวันละนิ ดเพื่อสร้างอนาคต
4.57 กิจกรรม พัฒนาระบบการ รับ-จ่ายเงิ น

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายธุรการและการเงิ น
ฝ่ ายธุรการและการเงิ น
ฝ่ ายธุรการและการเงิ น
ฝ่ ายธุรการและการเงิ น
ฝ่ ายธุรการและการเงิ น

250,000.00
45,000.00
10,500.00

P
P

5,000.00
6,500.00
5,000.00

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P

P
P

P
P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

250,000.00
45,000.00
10,500.00
5,000.00
6,500.00
5,000.00

ที่

โครงการ/กิจกรรม/งาน
งบรายจ่ าย/รายการ

1
ประมาณการรายรับ
1.1 เงิ นอุดหนุ นรายบุคคล
1.2 เงิ นอุดหนุ นอื่น ๆ
1.3 ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
1.4 ค่าธรรมเนี ยมอื่น
1.5 เงิ นบริ จาค
1.6 อื่น ๆ
2
ประมาณการรายจ่ าย
งบดาเนินงาน
2.1 รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อ
สาหรับการเรี ยนการสอน
2.2 รายจ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุ น
ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ความสามารถไป
บริ การวิชาการ วิชาชี พ หรื อทา
ประโยชน์ตอ่ ชุ มชน สังคม
2.3 รายจ่ายในการส่งเสริ ม สนับสนุ น ใน
การจัดทาการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยน
2.4 รายจ่ายในการส่งเสริ มสนับสนุ น
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริ ยส์ ่งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขและทะนุ บารุ งศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมการกีฬา

ปฏิทนิ การปฏิบตั ิการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนการใช้ จ่ายเงิน
ประมาณการ รายรับ-รายจ่ าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลั ยเทคโนโลยีอดุ มศึ กษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
ชื่อ-สกุล
งบประมาณ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2562
ฝ่ าย/สาขา
ทีใ่ ช้
พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64
ทีใ่ ช้ จ่าย

รวมเป็ นเงิน

22,826,019.41
7,031,600.40
25,023,586.50
8,028,632.70
106,480.00
172,998.54

22,826,019.41
7,031,600.40
25,023,586.50
8,028,632.70
106,480.00
172,998.54

4,613,705.54

4,613,705.54

300,893.12

300,893.12

1,203,575.36

1,203,575.36

2,407,150.72

2,407,150.72

และนันทนาการ การส่งเสริ มการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 งบลงทุน
3.1 รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
3.2 รายจ่ายสาธารณูปโภค
3.3 ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
3.4 ค่าสิ่งก่อสร้าง
4 รายจ่ ายโครงการ/กิจกรรม/งานสถานศึ กษา
4.1 กิจกรรม บันทึกข้อข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถานประกอบการประจาปี การศึกษา 2563
4.2 แข่งทักษะวิชาชี พ ครั้งที่ 35 ประจาปี การศึกษา
4.3 กิจกรรม สารวจติดตามและคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา
2562 ประจาปี การศึกษา 2563
4.4 กิจกรรม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน วิจยั ประจา ปี
การศึกษา 2563
4.5 กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน นักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563
4.6 กิจกรรมวันวิชาการ ประจาปี 2563
4.7 กิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุ นทุน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงาน
และวิจยั ปี การศึกษา 2563
4.8 กิจกรรมสารวจและพัฒนาสมรรถนะตามรายวิชาประจาปี การศึกษา
2563
4.9 กิจกรรมวิจยั เชิ งสารวจความต้องการสมรรถนะของผูเ้ ข้าฝึ กงาน
ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ประจาปี การศึกษา 2563

1,858,989.82
2,331,485.31
4,317,227.15
1,614,193.35
วิชาการ
วิชาการ

12,000.00

P

150,000.00

วิชาการ

5,400.00

วิชาการ

18,000.00

วิชาการ
วิชาการ

165,000.00
120,000.00

วิชาการ

180,000.00

วิชาการ

5,200.00

วิชาการ

1,858,989.82
2,331,485.31
4,317,227.15
1,614,193.35

5,500.00

P

P

P

P

P

P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

12,000.00
150,000.00
5,400.00

P
P
P

P
P

P
P

P
P

18,000.00
165,000.00
120,000.00

P
P

P

P

P

P
P

P
180,000.00

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
5,200.00
5,500.00

4.10 กิจกรรมวิจยั เชิ งสารวจความต้องการสมรรถนะของผูเ้ ข้าฝึ กงาน
ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 ตามความต้องการของสถานประกอบการ
ประจาปี การศึกษา 2563

วิชาการ

15,000.00

4.11 กิจกรรมหมวดสามัญ ประจาปี การศึกษา 2563

วิชาการ

6,500.00

4.12 กิจกรรมหมวดการจัดการโลจิสติกส์
4.13 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ "ชงโคชิ่ ใหม่ สายใย" สัมพันธ์ 2020
4.14 กิจกรรมสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและบุหรี่ ตามกฎหมาย
4.15 กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนนักศึกษากลุม่ - มผ. เข้าแถว 80%ปี
การศึกษา 1/2563
4.16 กิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนนักศึกษากลุม่ - มผ. เข้าแถว 80%ปี
การศึกษา 2/2563
4.17 กิจกรรมประพฤติดีมวี นิ ัย
4.18 กิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม
4.19 กิจกรรมอบรมเชิ งปฎิ บตั กิ าร"สถานศึกษาพอเพียง"
4.20 กิจกรรมคณะผูบ้ ริ หารศึกษาดูงานนอกสถานทีเ่ พื่อเตรี ยมรับการ
ประเมินคุณภาพภ่ยนอก สมศ. รอบ 4
4.21 กิจกรรมรางวัลบุคลากรปฏิบตั งิ าน 10ปี ,20ปี
4.22 กิจกรรมอบรมเชิ งปฎิ บตั กิ ารรายงานประเมิณตนเองและประชุ มเชิ ง
ปฎิ บตั กิ ารตรวจสอบคุณภาพภายในวิทยาลัย
4.23 กิจกรรมสรรหาบุคลากรดีเด่นทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นตามระเบียบของ
วิทยาลัย
4.24 กิจกรรมอบรมเชิ งปฎิ บตั กิ ารเจ้าหน้าทีธ่ ุรการยุคใหม่ หลักสูตร "การจัก
จัดทา Google slide" (การสร้างสื อนาเสนออนไลน์)
4.25 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2564
4.26 กิจกรรมการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2563

วิชาการ
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4.27 กิจกรรม การแสดงความกตัญญูกตเวที "พิธีไหว้ครู " ต่อคณาจารย์
สถาบันเดิม ประจาปี การศึกษา 2562
4.28 กิจกรรมโครงการทุนเรี ยนดี โรงเรี ยนเป้าหมาย ประเภท "เรี ยนดี ดนตรี
กีฬา" ประจาปี การศึกษา 2563
4.29 กิจกรรมแข่งขันกีฬา "จตุรมิตร"ประจาปี การศึกษา 2563
4.30 กิจกรรมปี ใหม่ ลั้ลลา เอฮาพาเพลิน ประจาปี การศึกษา 2563
4.31 กิจกรรมโครงการทุน "อุดมศึกษาพณิ ชยการ"ประจาปี การศึกษา 2563
4.32 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ครู แนะแนว ปี การศึกษา 2563
4.33 กิจกรรม ปฐมนิ เทศนักเรี ยน นักศึกษาใหม่
4.34 กิจกรรมอบรมความรู ้ ระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรี ยน
4.35 กิจกรรม ประชุ มผูป้ กครองรับผลการเรี ยน ภาคเรี ยน 1/2563
4.36 กิจกรรม ประชุ มผูป้ กครองรับผลการเรี ยน ภาคเรี ยน 2/2563
4.37 กิจกรรมจัดซื้อเครื่ องมืออุปกรณ์รับมือไวรัสโคโรนาในวิทยาลัย
4.38 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรี ยน นักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563
4.39 กิจกรรมดูแลปรัปปรุ งซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัย
4.40 กิจกรรมอบรมอบรมและปฎิ บตั หิ น้าทีน่ ักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวินัย
จราจร ปี 2563
4.41 กิจกรรมอบรมภาวะผูน้ า(คณะกรรมการ อวท . )
4.42 กิจกรรมพิธีไหว้ครู
4.43 กิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติปี 2563
4.44 กิจกรรมวันพ่อ แห่ งชาติ ปี 2563
4.45 กิจกรรมทาบุญตักบาตร และสังสรรค์ส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่
4.46 กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ 2564
4.47 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย
4.48 กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสายสัมพันธ์ ปวช. 3
4.49 กิจกรรมปัจฉิ มนิ เทศนักศึกษา ปวส.2และปวส .พ. 2
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4.50 กิจกรรมรับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง ปวส.2,ปวส.พ.2
4.51 กิจกรรมส่งเสริ มความสามารถทางด้านกีฬา
4.52 กิจกรรม ปลูกจิตสานึ กนักเรี ยน นักศึกษา กองทุนกูย้ มื ฯ เพื่อตอบแทน
คุณแผ่นดิน
4.53 กิจกรรมประชุ มปฐมนิ เทศและเซ็นเอกสารสัญญา/แบบยืนยันการ
ลงทะเบียนเรี ยนของผูป้ กครองนักเรี ยน นักศึกษากองทุนเงิ นให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษา
4.54 กิจกรรม เยีย่ มบ้านนักเรี ยน นักศึกษากองทุนเงิ นให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
4.55 กิจกรรม ออมวันละนิ ดเพื่อสร้างอนาคต
4.56 กิจกรรม พัฒนาระบบการ รับ-จ่ายเงิ น

ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน นักศึกษา
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ฝ่ ายธุรการและการเงิ น
ฝ่ ายธุรการและการเงิ น
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ส่ วนที่ 4
ภำค นวก

ประกำศวิทยำลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร
เรื่ อง ห้ ช้ นปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิทยำลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษำพณิชยกำร
.................................................
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาวิท ยาลัย ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผ่า นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและคณะกรรมการดาเนินงาน
โดยอาศัยประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการอาชี วศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชี วศึกษา ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ นสู ง และการฝึ กอบรมวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย ๓ มาตรฐาน จ านวน ๙ ประเด็ น การประเมิ น
ผนวกกั บ การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของวิ ท ยาลัย SWOT ANALYSIS จึ ง ประกาศใช้ แ ผนปฏิ บ ัติ ก าร
ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์
ตามแผนพัฒนาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกมรา สะเตโช)
ผูอ้ านวยการ

ภำค นวก ก
ตำรำงนำเสนอ
โครงกำรกิจกรรม

ภำค นวก ข
ปฏิทินปฏิบัติกำร

