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ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ
(THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE)
[รหัสสถานศึกษา 10100910]
ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2535
ที่ต้งั
เลขที่ 850 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
025173999
โทรสาร
025176737
Website
http://www.thaksina.net
E-mail
thaksina5@hotmail.co.th
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน

2. ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
2.1 สภาพสังคมของชุมชน
ลักษณะสังคมเป็ นสังคมชานเมือง ผสมผสานระหว่างชุมชนดั้งเดิมการเกษตรและชุมชนที่
เกิ ดขึ้นใหม่ ซึ่ งการขยายตัวมาจากชุ มชนเมื อง ประชาชนในชุ มชนส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ
และอิสลามการดาเนิ นชี วิต วิถีชีวิต มีท้ งั การเกษตร ค้าขาย และทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะของครอบครัวเป็ นลักษณะของครอบครัวเดี่ยว
ด้านอุตสาหกรรม ในชุมชนเป็ นที่ต้ งั ของอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน SMEs อุ ตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ ได้แก่ นิ คมอุ ตสาหกรรมบางชัน ทาการผลิ ต
เครื่ องอุ ปโภคบริ โภค ทั้งที่ใช้ในประเทศและเป็ นสิ นค้าเพื่อการส่ งออก ประชาชนในชุ มชนจึงมี
รายได้จากการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้

ในด้านเกษตรกรรม แต่เดิ มชุมชนบริ เวณนี้ เป็ นเขตชานเมื องห่ างไกลจากศูนย์กลางเมือ ง
หลวง เป็ นบริ เวณอาเภอรอบนอกของกรุ งเทพมหานคร ประชากรเดิมของท้องถิ่นจึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอาชีพทานา และประมงน้ าจืดเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ปัจจุบนั เมื่อมีการขยายตัว
อาชีพเหล่านี้ก็เริ่ มน้อยลง แต่เจ้าของถิ่นเดิมยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูบ่ า้ งบางส่วน
สาหรับศิลปะ วัฒนธรรม ในท้องถิ่นชุมชนเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนไทยพุทธ มุสลิม และจีน
ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมจึงมีลกั ษณะของการผสมผสานกันของทั้ง 3 กลุ่มชน ทั้งวัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา วิถีชีวิต และประเพณี พ้นื บ้าน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ในเขตชุมชนจะเป็ นแหล่ ง
ค้าขาย ตลาด ธนาคาร บริ เวณรอบนอกจะเป็ นชุมชนหมู่บา้ นจัดสรร และการกระจัดกระจายของที่
อยูอ่ าศัยในเขตการเกษตรกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 850 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธและอิสลาม ประชาชนใน
พื้นที่ประกอบอาชี พหลากหลาย มี การขยายตัวด้านที่อ ยูอ่ าศัย มี หมู่ บา้ นขนาดใหญ่ มี ประชากร
เพิม่ ขึ้น และอยูใ่ กล้นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ทาให้สภาพเศรษฐกิจเจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ว
2.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
เนื่ อ งจากชุ ม ชนเป็ นแหล่ ง ที่ ต้ งั ของสถานประกอบการหลายประเภท ตั้ง แต่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ นิ คมอุตสาหกรรม
บางชัน ดังนั้นเศรษฐกิ จของชุ ม ชนจึงมี การหมุ น เวียนของการลงทุนอย่างต่อ เนื่ อ ง ประชาชนมี
รายได้จากการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม การค้าขาย การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวรับราชการ สภาพชีวิตความเป็ นอยูโ่ ดยทัว่ ไปมีความเป็ นอยูพ่ อกินพอใช้ รายได้ของ
ครัวเรื อนเฉลี่ย 20,000 – 50,000 ต่อเดือน
3. ประวัติสถานศึกษา
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท ัก ษิ ณ าบริ ห ารธุ ร กิ จ (Thaksina Business technological College)
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 850 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร 10230 เดิม
เป็ นโรงเรี ยนช่างอุตสาหกรรม คือ โรงเรี ยนช่างอุตสาหกรรมไทยสุริยะ ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12
มกราคม 2510 โดย ดร.สุ ข พุคยาภรณ์ เปิ ดให้มีการเรี ยนการสอน 3 แผนก คือ ช่างยนต์ดีเซล
ช่างไฟฟ้ ากาลัง และช่างวิทยุโทรคมนาคม
ต่อมาได้เปิ ดโรงเรี ยนพณิ ชยการและช่างก่อสร้างไทยสุ ริยะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2511
ตรงกับวันคล้ายวันเกิ ดของ ดร.สุ ข พุคยาภรณ์ ในปี การศึกษา 2523 ได้รวมโรงเรี ยนทั้งสอง

เข้าเป็ นโรงเรี ยนเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อการบริ หารการจัดการ จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น
“โรงเรี ยนเทคนิ คไทยสุ ริยะ” และได้มีการเปลี่ ยนชื่ อ อี กครั้งเป็ น“โรงเรี ยนเทคโนโลยีไ ทยสุ ริยะ
รามอินทรา” ซึ่งเป็ นสถานศึกษาที่มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็ นผูม้ ีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ในด้าน
วิชาชีพ ได้มีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ในปั จจุบนั โรงเรี ยนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินทราได้ยกเลิกการเรี ยนการสอนหลักสูตร
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา เปลี่ยนมาสอนทางด้านวิชาบริ หารธุรกิจแทน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรี ยนใหม่อีกครั้งเป็ น “โรงเรี ยนทักษิณาบริ หารธุรกิจ” จนกระทัง่ ปี การศึกษา 2554 ได้เปลี่ยน
ชื่ อ ใหม่ อี ก ครั้ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อนุ ญ าตให้โ รงเรี ย นเอกชนใช้ค าน าหน้ า
สถานศึกษาเป็ นวิทยาลัยได้ จึงประกาศเปลี่ยนชื่อเป็ น “วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ”
เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม สาขาวิชา
พณิ ชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานธุรกิจค้าปลีกและสาขางาน
การขาย ส าหรั บ หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ประเภทวิช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต

4. โครงสร้ างการบริหารของสถานศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษา

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

5. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
4 ปี

2
3
3
4
5
6
7
8
9

นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม
นางรังษิณี คอทอง
พันตารวจเอกวีรชัย โพธิปัตชา
ร้อยตารวจตรี ลาเพย หมวดเล็ก
นางจินตนา บุญทับโถม
นางสาวจิตินนั ท์ อิสโม
นางดาวัลย์ แดงวิสุทธิ์
นางสาวจารุ ณี อาจหาร
นายไทยรัฐ ฤทธิไกรพิชย์

ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู
ผูแ้ ทนครู

4 ปี
1 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

5.2 ผูร้ ับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
E- mail Thaksina5@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาเอก
สาขา Psy.D. (Organizational Management)
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 12 ตุลาคม 2553 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี
5.3 ผูจ้ ดั การ ชื่อ – สกุล นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
E- mail Thaksina5@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาตรี
สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี
5.4 ผูอ้ านวยการ ชื่อ – สกุล นางรังษิณี คอทอง
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
E- mail Thaksina5@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาตรี
สาขา สารสนเทศ
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 11 เดือน

6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ

ประเภท/ตาแหน่ ง

: ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
จานวน
ต่ากว่ า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

-

1

-

-

1

๑. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- ผูอ้ านวยการ

จานวน

ประเภท/ตาแหน่ ง

ต่ากว่ า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

- รองผูอ้ านวยการ/ผูช้ ่วย

-

-

2

-

2

- ผูจ้ ดั การ

-

-

1

-

1

-

1

3

-

4

- อาจารย์ประจา

–

47

2

-

49

- อาจารย์อตั ราจ้าง

-

-

-

-

-

- อาจารย์พิเศษ

-

11

2

-

13

-

58

4

-

62

- เจ้าหน้าที่

15

-

-

-

15

- ลูกจ้าง

8

-

-

-

8

23

-

-

-

23

รวม
๒. ผูส้ อน

รวม
๓. บุคลากรสายสนับสนุน

รวม

รวมทั้งสิ้น
23
48
5
76
สัดส่วนของจานวนผูเ้ รี ยน : ครู (ภาพรวม) 2,188 : 62
สัดส่วนของจานวนผูเ้ รี ยน : ครู (ภาพรวม) 35 : 1
ครู หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็ นครู ในสถานศึกษา
ครู พเิ ศษ หมายถึง ครู ที่มีสญ
ั ญาจ้างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยี
การศึกษา งานทะเบียนวัดผล และงานบริ หารงานทัว่ ไป
บุคลากรสนับสนุ น หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
7. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
: ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
ชั้นปี
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
รวม
1
2
3
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา

หลักสู ตร/ประเภทวิชา

ชั้นปี

รวม

ระดับ ปวช.

1
474

2
526

3
483

1,483

ระดับ ปวส.

414

291

-

705

888

817

–

2,188

ปวช. แยกตามสาขาวิชา
สาขาคอมพิวเตอร์

332

398

323

1,053

สาขาการบัญชี
สาขาธุรกิจค้าปลีก

118
24

97
31

136
24

351
79

474

526

483

1,483

ปวส. แยกตามสาขาวิชา
สาขาคอมพิวเตอร์

168

162

–

สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

80
82
84

59
26
44

–
–
–

330
139
108
128

รวม ปวส.

414

291

–

705

รวมทั้งสิ้น

888

817

–

2,188

รวมทั้งสิ้น

รวม ปวช.

8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา ประจาการศึกษา 2556
สถานศึกษา

1. ได้รับเกียรติบตั ร เป็ นเจ้าภาพการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจาปี การศึกษา
2556 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย กลุ่มกรุ งเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
2. ได้รั บโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุณ การส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึก ษาได้ศึก ษาและปฏิบ ัติธ รรมใน
พระพุทธศาสนา สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก สังกัดสานักเรี ยนวัดยาน
นาวา ได้เป็ นจานวนมาก ประจาปี การศึกษา 2556 จากสานักเรี ยนวัดยานนาวา สถาบันการศึกษา
แห่งคณะสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
3. รางวัลชนะเลิศ LikeBall Futsal Youth Cup 2014 เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี ณ สนามฟุต
ซอลหญ้าเทียม LikeBall
4. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์และเชี ยร์ ลีดเดอร์ ในการแข่งขันเทนนิ สแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 77 ประจาปี 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์พฒั นากีฬาเทนนิสแห่ งชาติ
ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย เมืองทองธานี
ผู้บริหาร
1. นางสาวจิตินนั ท์ อิสโม ได้รับคัดเลือกให้เป็ น ผูบ้ ริ หารดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2556
จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
2. นายอนุชา สะเล็ม ได้รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครู ดี” ประจาปี 2556 จาก
คุรุสภา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
3. นางดาวัลย์ แดงวิสุทธิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็ นครู ดีศรี สังคม ประจาปี การศึกษา 2556
จาก โรงเรี ยนปิ ยะมินทร์คุณารักษ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
4. นางสาวธิ ติพร เผือกฉุ ย ได้รับการคัดเลือกเป็ นครู แสนดี จากมูลนิ ธิมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม (ดร.สุ ข พุคยาภรณ์) ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ วิทยาลัยในเครื อไทย – เทค เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2556

ครู และบุคลากรทางการศึกษา

1. นายวีรพล สิ นทอง ได้รับการคัดเลือกเป็ นครู แสนดี มีความตั้งใจปฏิบตั ิงานและเป็ น
แบบอย่างที่ดี เนื่องในโอกาสวันครู แห่งชาติ ประจาปี การศึกษา 2556 จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557
2. Mr.Rafael C. Marfil Jr. ได้รับการคัดเลือกเป็ นครู แสนดี มี ความตั้งใจปฏิบตั ิงานและ
เป็ นแบบอย่างที่ดี เนื่ อ งในโอกาสวันครู แห่ ง ชาติ ประจาปี การศึกษา 2556 จากมู ล นิ ธิ ดร.สุ ข
พุคยาภรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557
3. นางวาสนา สังขมณี ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นครู ดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2556 จาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
4. นายอาคม สะเล็ม ได้รับการคัดเลือกเป็ นคุณพ่อตัวอย่าง ประจาปี การศึกษา 2556 จาก
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา สุวนิ ทวงศ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
นักเรียนนักศึกษา
1. รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่ นางสาวพิราอร
รุ่ งหิรัญ
2. รางวัล เกี ยรติบตั รเหรี ยญทอง วิชาประกวดสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 28
ประจาปี การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ร่ วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่ นางสาว
กัญญาภัทร สูงขุนทด
3. รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชา การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่ อการเรี ยนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ร่ ว มกับ สมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
3.1 นางสาวณัฐฐา สุขเข

ผลงาน เฮฮาไปกับภาษาไทย

3.2 นางสาวทิพาวดี แก้วสีประหลาด

ผลงาน เฮฮาไปกับภาษาไทย

3.3 นายจักรี โพธิ์พ่งึ

ผลงาน เฮฮาไปกับภาษาไทย

3.4 นายนันทชัย น้อยสันติ

ผลงาน เกมส์ FPS

4. รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชาประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี
การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่
4.1 นายเอกริ นทร์ แมนสถิตย์
4.2 นางสาวฐิติกา ทัศนาลัย
4.3 นางสาวญาณิ ศา ทะวงค์อารี
5. รางวัล เกี ยรติ บตั รเหรี ยญเงิ น วิช าประกวดสุ นทรพจน์ภ าษาอัง กฤษ การแข่ง ขันทักษะ
วิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 28
ประจาปี การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ร่ วมกับ สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่ นางสาว
ภัสศิญา ภิรมย์พล
6. รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชา การประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม สื่ อการเรี ยนการ
สอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ร่ ว มกับ สมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
6.1 นางสาวรุ่ งอรุ ณ เชิดชู

ผลงาน กักให้ชีวติ

6.2 นางสาวรัตนา สมงาม

ผลงาน กักให้ชีวติ

6.3 นายจักริ นทร์ พลอยสง่า

ผลงาน กักให้ชีวติ

6.4 นายกิตติพงษ์ แซ่ โง้ว

ผลงาน The Star ค้นคว้าหาดาว

6.5 นายนันทิพฒั น์ อยูเ่ ชื้อ

ผลงาน The Star ค้นคว้าหาดาว

6.6 นายวิริยะ พาณิ ชย์วบิ ูลย์

ผลงาน The Star ค้นคว้าหาดาว

6.7 นางสาวทิรวดี ทิพดี

ผลงาน รอบรู ้กว้างไกลไปกับอาเซียน

6.8 นางสาวสุภาพร แสงสุวรรณ

ผลงาน รอบรู ้กว้างไกลไปกับอาเซียน

6.9 นางสาวพรนริ นทร์ สุวรรณไสว

ผลงาน รอบรู ้กว้างไกลไปกับอาเซียน

7. รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ประเภทวิชา การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
การแข่งขัน ทักษะวิชาชี พนักเรี ยน นักศึ กษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชี ว ศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ร่ ว มกับ สมาคมวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่
7.1 นางสาวโชษิตา บุญทิม
7.2 นางสาวศศิธร พลจันทร์
7.3 นางสาวจิดาภา อะโนมา
7.4 นางสาวกานดามณี ทองจอก
8. รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่ อการเรี ยน
การสอน การแข่งขันทักษะวิช าชี พ นัก เรี ย น นักศึ กษา สถานศึก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจาปี การศึกษา 2556 จาก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน ร่ วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
8.1 นางสาวพัฒรพิมล ทรงเลิศศรัญย์

ผลงาน มารยาทในสังคมไทย

8.2 นางสาวธัญญารัตน์ ปั ญญาวุฒิ

ผลงาน มารยาทในสังคมไทย

8.3 นางสาวสุพตั รา เจริ ญรุ่ งเรื อง

ผลงาน มารยาทในสังคมไทย

9. รางวัลชนะเลิศทูตสานสัมพันธ์วฒั นธรรมเขตคันนายาว (ฝ่ ายหญิง) ประจาปี 2557 ในงาน
“เสน่ ห์ ว ัน วาน เริ ง ส าราญ สงกรานต์ง านวัด ณ คัน นายาว” วัน ที่ 6 เมษายน 2557 จัด โดย
กรุ งเทพมหานครร่ วมกับสานักงานเขตคันนายาว และสภาวัฒนธรรมเขตคันนายาว
9. เป้ าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูจ้ บ
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
2. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่มุ่งส่ งเสริ มทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน

3. พัฒนาหลักสู ตร แผนการเรี ยนรู ้ฐานสมรรถนะและจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม
หลักสูตร เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพคุณธรรม
4. พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ ความสามารถ มี คุณธรรม สอดคล้องกับวิชาที่สอนและ
วิชาชีพครู
5. พัฒนาปรับปรุ งอาคารเรี ยน สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ สื่อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. จัดระบบและสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือเอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนอย่างเต็มที่
7. พัฒนาระบบบริ หารจัดการและบรรยากาศการทางานให้เป็ นประชาธิปไตย พร้อมทั้ง
จัดระบบควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม
8. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีความรู ้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
9. จัด การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ กทัก ษะของผูเ้ รี ย นโดยความร่ ว มมื อ ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์กร เพือ่ เพิม่ ทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพ
10. จัดกิจกรรม โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของครู ผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรทุกฝ่ าย

ตอนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปี การศึกษา 2556

ตารางที่ 1 สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ในภาพรวมของสถานศึกษา

จานวนโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่ วยงาน
สานักงานวิชาการ
สานักงานส่งเสริ มการศึกษา
สานักงานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ภาควิชาพืน้ ฐาน
รวม

ตามแผน ปฏิบัติจริง
6
9
21
12
15
11
6
8
88

6
9
21
12
15
11
6
8
88

ผลการประเมินโครงการ
ร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

88.44
88.19
82.39
81.93
85.25
88.33
91.39
83.54
86.10

4.42
4.41
4.12
4.10
4.26
4.42
4.10
4.18
4.25

ค่า
ความสาเร็จ
(ร้ อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

จากตารางที่ 1 สรุ ป ว่า โดยภาพรวมของสถานศึก ษา ในปี การศึก ษา 2556 มี จ านวน
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้ น 88 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 88 โครงการ
ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็ นร้อยละ 86.10

ตารางที่ 2

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สานักงานวิชาการ

ลาดับ

แผนงาน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ 5000 สร้างสรรค์
โรงอาหาร วท.
ความคิดเนรมิตปั ญญาทางชีวติ ทักษิณาบริ หารธุรกิจ

2

โครงการอบรมพัฒนาครู

3

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

ห้องประชุม ดร.จันทร์
ชุ่มเมืองปั ก

ตลอดปี
การศึกษา
ภาคเรี ยนที่
2/56

4

โครงการนิเทศการสอนครู

5

โครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ

วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

ตลอดปี
การศึกษา
ภาคเรี ยนที่
2/56

6

โครงการทักษิณาวิชาการ

-

วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

ตลอดปี
การศึกษา

ภาคเรี ยนที่
2/56

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
88,000.00

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
91.76
4.59

90,000.00

89.84

4.49

-

88.59

4.43

-

82.35

4.12

280,000.00

93.58

4.68

200,000.00

84.51

4.23

458,000.00

88.44

4.42

จากตารางที่ 2 สรุ ปว่า สานักงานวิชาการ มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้ น
6 โครงการ ดาเนิ นการตามแผนงาน จานวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น
458,000 บาท ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็ นร้อยละ
88.44

ตารางที่ 3

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สานักงานส่งเสริ มการศึกษา

ลาดับ

แผนงาน

3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแบ่งปั นรอยยิม้
เสริ มสร้างความสุข
โครงการราลึก ดร.สุข พุคยา
ภรณ์
โครงการแม่ตวั อย่าง

4

โครงการเยาวชนดีเด่น

5

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
สายอาชีพ
โครงการครู แสนดี
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์

1
2

6
7
8
9

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขงครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่
เป็ นการสร้างความรู ้ใหม่
กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ห้องสมุด

สถานที่ดาเนิน
โครงการ
มูลนิธิ/สงเคราะห์
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
วท.ไทย
บริ หารธุรกิจ
วท.ไทย
บริ หารธุรกิจ
รร.มัธยมเขต
กรุ งเทพ
ม.ศรี ปทุม
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

ห้องสมุด วท.
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
พ.ย. 56 - เม.ย. 24,000.00
57
1 ก.ย. 57
3,000.00

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
82.50
4.13
88.32

4.42

24 ส.ค. 57

46,000.00

90.30

4.52

20 ก.ย. 57

46,000.00

94.20

4.71

พ.ย. 56 - เม.ย. 30,000.00
57
23 ก.พ. 56
46,000.00
ตลอดปี
1,155,516.00
การศึกษา
ตลอดปี
105000
การศึกษา

92.45

4.62

89.38
89.00

4.47
4.45

80.30

4.02

ตลอดปี
การศึกษา

-

89.75

4.49

-

85.69

4.28

195,000.00

88.19

4.41

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ตลอดปี
การศึกษา

จากตารางที่ 3 สรุ ปว่า สานักงานส่ งเสริ มการศึกษา มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ทั้งสิ้น 9 โครงการ ดาเนิ นการตามแผนงาน จานวน 9 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนิ นงาน

ทั้ง สิ้ น 195,000 บาท ผลการประเมิ นโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก ค่ าเฉลี่ ย 4.41
คิดเป็ นร้อยละ 88.19

ตารางที่ 4

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สานักงานกิจการนักศึกษา

ลาดับ
1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

18 พ.ค. 56

งบประมาณ ผลการประเมิน
ที่ใช้
โครงการ
(บาท)
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
70,000.00
87.50
4.38

31 พ.ค. 56

2,000.00

81.65

4.08

โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ห้องประชุม ดร.
(พิธีไหว้ครู )
จันทร์ ชุ่มเมือง
ปั ก
ค่ายสานรักเสริ มวินยั อาเภอสัตหีบ กองพลนาวิก
จังหวัดชลบุรี ปวช.1 รอบที่1
โยธิน
กิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER โรงอาหาร วท.
ONE ต่อต้านยาเสพติด
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
โครงการกายบริ หารยามเช้า ทุกวัน หน้าเสาธง วท.
ศุกร์
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
ดาเนินการประกวด โครงการ (ร้อง วท. ทักษิณา
เพลง เต้น)
บริ หารธุรกิจ

13 มิ.ย. 56

2,000.00

81.41

4.07

9 - 21 มิ.ย. 782,100.00
56
26 มิ.ย. 56 1,000.00

86.01

4.30

81.03

4.05

23 พ.ค. 56 - 21 เม.ย. 57

80.75

4.04

5 ก.ค. 56 - 1,000.00
31 ก.ค. 56

80.78

4.04

โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม วัดราษฎร์
(พิธีแห่เทียน-ถวายจานาพรรษา)
ศรัทธาธรรม
บางชัน
โครงการประกวด ดาว/เดือน
โรงอาหาร วท.
วิทยาลัย
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม หน้าอาคาร A
(พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ)

19 ก.ค. 56

5,000.00

80.91

4.05

1 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58

5,000.00

81.57

4.08

84.20

4.21

แผนงาน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา โรงอาหาร วท.
2556
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
กิจกรรมรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่ โลก วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

18 พ.ย. 56 4 ธ.ค. 56

1,500.00

ลาดับ
11
12
13
14

15

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการกีฬาภายใน ปี การศึกษา
2556
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
โลก
ดาเนินการ โครงการ TSN
Champion Club(กีฬาห้องภายใน)
ประชุมผูป้ กครองเครื อข่าย

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

หน้าอาคาร A

6 ก.ย. 56

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
หน้าอาคาร A

1 พ.ย. 56 15 พ.ย. 56
4 พ.ย. 56 30 ธ.ค. 56
ห้องประชุม ดร. 17 เม.ย. 56
จันทร์ ชุ่มเมือง - 30 พ.ค. 56
ปั ก
หน้าอาคาร A 1 ส.ค. 58 18 ส.ค. 58

จังหวัดชัยนาท

16

ดาเนินการ โครงการส่งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรม (พิธีถวายพระ
พรสมเด็จพระนาเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ)
ค่ายเกษตร จังหวัดชัยนาท

17

ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ

18

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(ร่ วมกับ
1 ม.ค. 57
หน่วยงานภายใน)
ดาเนินการ โครงการส่งเสริ ม
15 ม.ค. 57
คุณธรรมจริ ยธรรม(พิธีคารวะครู )
พิธีซอ้ มใหญ่รับประกาศนียบัตร
ห้องประชุม ดร.
งานปั จฉิมนิเทศ และงาน
จันทร์ ชุ่มเมือง
Congratulations
ปั ก
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
หน้าอาคาร A 4 ธ.ค. 56
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สรุปผลการปฏิบัติงาน

19
20

21

ไอซ์แลนด์รี
สอร์ท
สน.บางชัน
สวนสยาม
หน้าอาคาร A

1 - 15 ธ.ค.
56

งบประมาณ ผลการประเมิน
ที่ใช้
โครงการ
(บาท)
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
314,550.00 80.46
4.02
1,000.00

81.20

4.06

2,000.00

81.02

4.05

10,000.00

81.29

4.06

5,000.00

80.58

4.03

683,100.00

81.06

4.05

480,150.00

81.43

4.07

-

81.06

4.05

-

84.65

4.23

-

81.93

4.10

1,500.00

84.20

4.21

1,168,250.00

82.39

4.12

จากตารางที่ 4 สรุ ปว่า สานักงานกิจการนักศึกษา มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ทั้งสิ้น 21 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 21 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
ทั้งสิ้น 1,168,250 บาท ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็ น
ร้อยละ 82.39

ตารางที่ 5

ลาดับ
1

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่ อง
การทาธุรกิจ ใช้ชีวิตปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

24 ธ.ค. 57

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

(บาท)
2,000

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
88.90
4.45

ลาดับ
2

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ SSR อบรม Google
Sketch up โรงเรี ยนคลองกุ่ม

19 ก.ย. 56

(บาท)
-

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
86.61
4.33

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

16 ธ.ค. 56

1,000

88.75

4.44

โรงเรี ยนสอยสาย
อนุสรณ์
วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

28 มี.ค. 57

91.20

4.56

25 ธ.ค. 56

2,000

81.80

4.09

25 ธ.ค. 56

1,000

87.00

4.35

3 ก.พ. 57

1,000

82.65

4.13

16 ส.ค. 56 , 30
ส.ค. 56
15 มิ.ย. 56

-

70.90

3.55

-

71.46

3.57

16 ธ.ค. 56 ,20
ธ.ค. 56, 9
ม.ค. 57
4 ม.ค. 57
24 ธ.ค. 56

5,000

70.80

3.54

3,600
-

81.14
81.91

4.06
4.10

15,600

81.93

4.10

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โรงเรี ยนคลองกุ่ม

3

อบรมการสร้างการ์ตูน 3มิติ ด้วย
โปรแกรม 3D - MAX

4

โครงการ SSR อบรม E-book
โรงเรี ยนสอยสายอนุสรณ์

5

บรรยายพิเศษ เรื่ องก้าวทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่

6

สร้างการ์ตูนจากโปรแกรม Flash
วท. ทักษิณา
CS 5 เรื่ อง เยาวชนสมัยใหม่ตอ้ ง
บริ หารธุรกิจ
ห่างไกลยาเสพติด ปวช.1
แข่งขันการออกแบบโปสเตอร์
วท. ทักษิณา
จากโปรแกรม Photoshop เรื่ อง
บริ หารธุรกิจ
การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาดูงาน
สถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ อสมท.
อสมท.
โครงการศึกษาดูงานศูนย์สิริกิตติ์ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิตติ์
โครงการศึกษาดูงานสถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์เรี ยนรู ้
พิพธิ ภัณฑ์เรี ยนรู ้แห่ งชาติ
แห่งชาติ

7

8
9
10

11
12

แข่งขันภายนอก NSC
แข่งขันภายนอก

NSC
วิทยาลัยหมู่บา้ นครู
สรุปผลการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

จากตารางที่ 5 สรุ ปว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
ทั้งสิ้น 12 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 12 โครงการ ใช้งบประมาณในการ

ดาเนินงานทั้งสิ้น 15,600 บาท ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.10
คิดเป็ นร้อยละ 81.93

ตารางที่ 6

ลาดับ
1
2

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สาขาวิชาการบัญชี
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่าง
รุ่ นพีร่ ุ่ นน้อง
โครงการสอนเสริ ม After Class
การบัญชี

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

17 พ.ค. 56 30 มิ.ย. 56
3 ต.ค. 56 - 4
ก.พ. 57

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

(บาท)
1,200.00
-

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
80.80
4.04
86.80

4.34

ลาดับ
3
4
5

แผนงาน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเชิญวิทยากร เรื่ อง ภาษี ห้องประชุม ดร.
เงินได้บุคคลธรรมดา
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
โครงการ SSR
ชุมชนเอื้องฟ้ าและ
ชุมชนรามอินทรา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
17 พ.ค. 56 7 ก.ค. 56
17 พ.ค. 56 30 ส.ค. 56

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

(บาท)
-

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
87.40
4.37

-

87.20

4.36

-

80.60

4.03

โครงการศึกษาดูงาน บริ ษทั อายิ
โนะโมะโต๊ะ จากัด ปวช.3/9 ,
ปวช.3/10
โครงการสอนเสริ ม After Class
การบัญชี

บริ ษทั อายิโนะโมะ 17 พ.ค. 56 โต๊ะ จากัด
25 ส.ค. 56
วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

20 มิ.ย. 56 26 ก.ค. 56

87.60

4.38

โครงการศึกษาดูงาน ดูงาน โรง
กษาปณ์ ปวช.1/11 , ปวช.1/12
โครงการเชิญวิทยากรศรี ปทุม
เรื่ องทิศทางของบัญชีในอนาคต
โครงการสอนทางบัญชีตน้ ทุน /
สอนอบรมการทาพวงกุญแจรัง
ไหม
โครงการธนาคารโรงเรี ยน

ณ สานักงาน
กษาปณ์
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

1 ต.ค. 56 - 7
ก.พ. 57
19 ก.ค.59

90.40

4.52

82.00

4.10

89.40

4.47

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

5 พ.ย. 56 28 ก.พ. 57

-

81.51

4.08

11

โครงการแข่งขันทักษะหัวข้อ
การออมและเศรษฐกิจพอเพียง

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

24 ม.ค. 57

-

87.67

4.38

12

โครงการสอนทาต้นทุน/สอน
อบรมผลิตภัณฑ์ขดั เครื่ องหนัง

17 พ.ค. 56 30 ส.ค. 56

-

87.00

4.35

13

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

สานักงานนิติบุคคล
อาคารชุดบ้านเอื้อ
อาทรมีนบุรี 1
ศูนย์ศิลปาชีพบาง
ไทร จ.
พระนครศรี อยุธยา

1 ต.ค. 56 - 7
มี.ค.. 57

-

80.00

4.00

6
7
8
9

10

-

3 ค.ค. 56 - 4
ก.พ. 57

แผนงาน

ลาดับ
14

โครงการ/กิจกรรม
โครางการศึกษาดูงาน ณ บริ ษทั
อายิโนะโมะโต๊ะ จากัด ปวส.

15

โครงการธนาคารโรงเรี ยน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริ ษทั อายิโนะโมะ 17 พ.ค. 56 โต๊ะ จากัด
15 ส.ค. 56
วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

20 มิ.ย. 56 26 ก.ค. 56

สรุปผลการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

(บาท)
-

ผลการประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
90.30
4.52

2,000.00

80.09

4.00

3,200.00

85.25

4.26

จากตารางที่ 6 สรุ ปว่า สาขาวิชาการบัญชี มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้ น
15 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 15 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานทั้งสิ้ น
3,200 บาท ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ ย 4.26 คิดเป็ นร้อ ยละ
85.25

ตารางที่ 7

ลาดับ
1

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สาขาวิชาการตลาด
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์
นักศึกษาในสาขา

งบประมาณ ผลการประเมิน
ที่ใช้
โครงการ
(บาท)
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
17 ธ.ค. 56
91.63 4.58

ระยะเวลา
สถานที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินงาน
ห้องประชุม ดร.จันทร์
ชุมเมืองปั ก

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการSSR การตลาดสู่
ชุมชนโครงการร่ วมกัน
ชุมชน
สร้าง
โครงการศึกษาดูงานสถาน
วันไทยอุตสาหกรรม/
ประกอบการ
ตันแลนด์
โครงการSSR การตลาดสู่
ชุมชนนิรันดร์คอนโด
ชุมชน
โครงการSSR การตลาดสู่
ร้านตุก๊ ตาสะดวกซื้อ
สถานประกอบการ
โครงการสานสัมพันธ์
ณ ห้องประชุม ดร.
นักศึกษาในสาขา
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
โครงการSSR การตลาดสู่
โรงเรี ยนบดินเดชา
โรงเรี ยน
โครงการSSR การตลาดสู่
ร้านเสริ มสวยพรกนก
สถานประกอบการ
โครงการแข่งขันทักษะ
วท. ทักษิณา
ภายในวิทยาลัยฯ
บริ หารธุรกิจ
โครงการSSR การตลาดสู่
โรงเรี ยนบ้านเกาะ
โรงเรี ยน
โครงการศึกษาดูงานสถาน
วันไทยอุตสาหกรรม/
ประกอบการ
ตันแลนด์
สรุปผลการปฏิบัติงาน

14 พ.ย. 56

1,000.00

3 มิ.ย. 56

92.00

4.60

87.56

4.38

20 ธ.ค. 56

1,000.00

94.00

4.70

21 ม.ค. 57

1,000.00

88.18

4.41

11 มิ.ย. 56

-

91.63

4.58

24 ม.ค. 57

1,000.00

87.43

4.37

11 ก.พ. 57

1,000.00

88.71

4.44

21 ก.พ. 57

1,000.00

80.56

4.03

21 ก.พ. 57

1,000.00

80.83

4.04

6 ก.ย. 56

-

89.06

4.45

7,000 88.33

4.42

จากตารางที่ 7 สรุ ปว่า สาขาวิชาการตลาด มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้ น
11 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 11 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานทั้งสิ้ น
7,000 บาท ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็ นร้อยละ
88.33

ตารางที่ 8

ลาดับ
1

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แผนงาน

สถานที่ดาเนินโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้างความรู ้พ้นื ฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบ
ด้านโซ่อุปทานและโลจิ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สติกส์
เขตลาดพร้าว

ระยะเวลา

งบประมาณ
ที่ใช้

ดาเนินงาน
1 มิ.ย.2556

(บาท)
-

ผลประเมิน
โครงการ
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
92.49
4.02

2

3

4

5

6

โครงการถักไหมพรมพร้อม
วางแผนงานโดยใช้ PDCA

ศูนย์การศึกษานอกระบบ 10 มิ.ย.2556
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตคลองสามวา
โครงการสร้างความรู ้พ้นื ฐาน ชุมชนเคหะร่ มเกล้า
14 ก.ค.2556
ด้านโซ่อุปทานและ
ลาดกระบัง
โลจิสติกส์ สาหรับชุมชน
โครงการถักไหมพรมพร้อม กลุ่มผูป้ ระกอบการ
22 ก.ค.2556
วางแผนงานโดยใช้ PDCA
ร้านอาหาร โรงพยาบาล
นพรัตน์
โครงการสร้างความรู ้พ้นื ฐาน ฝ่ ายขนส่งบริ ษทั เจ พี
19 ส.ค.2556
ด้านโลจิสติกส์กบั การขนส่ง ทรานสปอร์ต (2002)
จากัด
โครงการสร้างความรู ้พ้นื ฐาน แผนกรถนัง่ กอง
22 พ.ย.2556
ด้านโลจิสติกส์กบั การขนส่ง ยานพาหนะ กรมขนส่ง
ทหารอากาศ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

-

90.12

4.11

-

92.22

4.08

-

90.14

4.12

-

91.15

4.07

-

92.22

4.17

-

91.39

4.10

จากตารางที่ 8 สรุ ปว่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
การ ทั้งสิ้น 6 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 6 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณในการ
ดาเนินงาน ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็ นร้อยละ 91.39
ตารางที่ 9

ลาดับ
1

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2556
ภาควิชาพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสุนทรภู่

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

26 มิ.ย. 56

งบประมาณ ผลการประเมิน
ที่ใช้
โครงการ
(บาท)
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
2,000.00
80.36
4.02

2

3

4
5

6
7
8

โครงการตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
ภาคเรี ยนที่ 1
โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่ องภาษาไทยกับ
วัยรุ่ น
โครงการนาความรู ้กา้ ว
สู่ประชาคมอาเซียน

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

25 มิ.ย. 56 ถึง
12 ก.ย. 56

-

84.80

4.24

ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

14 ส.ค. 56

2,000.00

79.56

3.98

ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

22 มิ.ย. 56

2,000.00

81.07

4.05

โครงการตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
ภาคเรี ยนที่ 2
โครงการ Morning
Talk

ลานหน้าอาคาร A

25 พ.ย. 56 ถึง
15 ก.พ. 57

95.86

4.79

วท. ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

ตลอดปี
การศึกษา

81.15

4.06

-

TSN Idol Singing
contest
Christmas day

โรงอาหาร

มิ.ย. - ก.ย. 56

2,000.00

80.25

4.01

โรงอาหาร

พ.ย. - ธ.ค. 56

2,000.00
10,000.00

85.25
83.54

4.26
4.18

สรุปผลการปฏิบัติงาน

-

จากตารางที่ 9 สรุ ปว่า ภาควิชาพื้นฐาน มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 8
โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานทั้งสิ้น
10,000 บาท ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.18 คิดเป็ นร้อยละ
83.54

บันทึกข้ อความ
ส่วนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานวิชาการ
ที่ QA 032/2556
16 มีนาคม 2557
เรื่ อง ขอส่งรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการ ปี การศึกษา 2556
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ
ด้ว ยงานประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาได้ด าเนิ น การจัด ท าสรุ ปผลการปฏิ บ ัติง านตาม
แผนปฏิบตั ิการ ปี การศึกษา 2556 โดยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมรายละเอียดและผลการดาเนินงาน
โครงการจากทุกหน่วยงานและทุกสาขาวิชา สรุ ปผลในภาพรวมของสถานศึกษาเสร็จสิ้นเรี ยบร้อย
แล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นางสาวอังคณา ปิ่ นแก้ว)
งานประกันคุณภาพการศึกษา

