แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี การศึกษา 2556 – 2557
เพือ่ รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี การศึกษา 2556 – 2557 เพื่อ รองรับการตรวจประเมิ นคุณภาพ
ภายนอก รอบสามของวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการจัดการศึกษาอาชี วศึกษา ให้สอดคล้อ งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของชุมชน ประวัติความเป็ นมาของสถานศึกษา ข้อมูลด้านการ
บริ หารงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูลอาคารสถานที่ ผลงานที่ผา่ นมาในรอบ
3 ปี ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนงาน หรื อกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัว ชี้ ว ดั ความส าเร็ จ โครงการ และกิ จ กรรมตามแผนงาน กลยุท ธ์ พร้ อ มตัว ชี้ วัดความส าเร็ จ
เป้ าหมาย ตลอดจนแผน (แสดงเป็ นรายปี ) การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน ซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้วิเคราะห์บริ บทของวิทยาลัยฯ ปั จจัย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก นามาจัดทา
ข้อมู ล ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้ าหมาย กลยุทธ์
และนาไปสู่ การปฏิบตั ิโดยการจัดทาแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุตามที่
กาหนด
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณ าบริ หารธุ รกิ จ ขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู คณะกรรมการ
บริ หารวิทยาลัย คณะกรรมการนักศึกษา ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุมชนที่ไ ด้เสนอแนะและให้
ความร่ วมมื อ ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ จนเป็ นรู ปเล่ ม ที่สมบูรณ์ ซ่ ึ งจะเกิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ อย่างแท้จริ ง

(นางรังษิณี คอทอง)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา

ก
ข

ข้อมูลสภาพทัว
่ ไปของสถานศึกษา

1

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

1

ประวัติสถานศึกษา

2
3
4
10
12
13
19
19
20
21
23
26
26
26
28
32
58
58
59

ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
ผลงานที่ผ่านมารอบ 3 ปี
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ส่วนที่ 3 แผนงานหรือกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์
การกาหนดพันธกิจ การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การดาเนินงาน
ส่วนที่ 5 การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงาน
รูปแบบกระบวนการ กากับติดตาม ประเมินผล

เป้าประสงค์

1

1. พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้จบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
2. จัดระบบและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเอื้ออานวยให้ผู้เรียน
มีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มที่
3. พัฒนาหลักสูตร แผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและจัดการ
เรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตาม หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ
คุณธรรม
4. พัฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นมีค วามรู้ แ ละสมรรถนะตามสาขา
วิช าชี พ มี จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
5. จัดการเรีย นรู้ และฝึ ก ทัก ษะของผู้เ รียนโดยความร่ว มมื อ
ของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน องค์กร เพื่อเพิ่มทักษะทุกด้าน
ในสาขาวิชาชีพ
6. จั ด กิ จกรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
7. จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการ
มีส่วนร่วมของครู ผู้เรียนและบุคลากรทุกฝ่าย
8. พั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ช า ที่ ส อ น แ ล ะ
วิชาชีพครู
9. พัฒนาปรับ ปรุงอาคารเรียน สภาพแวดล้อม ภู มิทัศน์ สื่ อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบรรยากาศการทางาน
ให้เป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้ง จัดระบบควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 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
1.2 ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุมชน
1) สภาพสั งคมของชุมชน
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 องอุปโภคบริ โภค ทั้งที่ใช้ในประเทศและเป็ นสิ นค้าเพื่อ การส่ งออก ประชาชนในชุมชนจึงมี
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 วิถี ชีวิต และประเพณี พ้ืนบ้าน การตั้งถิ่ นฐานของชุ มชน ในเขตชุ มชนจะเป็ นแหล่ ง
ค้าขาย ตลาด ธนาคาร บริ เวณรอบนอกจะเป็ นชุมชนหมู่บา้ นจัดสรร และการกระจัดกระจายของที่
อยูอ่ าศัยในเขตการเกษตรกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 850 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร ประชาชนส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ประชาชนใน
พื้นที่ประกอบอาชี พหลากหลาย มี การขยายตัวด้านที่อ ยูอ่ าศัย มี หมู่ บา้ นขนาดใหญ่ มี ประชากร
เพิม่ ขึ้น และอยูใ่ กล้นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ทาให้สภาพเศรษฐกิจเจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ว
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
1.3 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 ชยการและช่ างก่อสร้างไทยสุ ริยะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2511
ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ 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 จึงได้มีการเปลี่ ยนชื่อ
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
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต
1.4 ข้ อมูลด้ านการบริหาร
1) คณะกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
1.1 นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางเยาวลักษณ์
เพ็งอิ่ม
กรรมการ
1.3 พันตารวจเอกวีรชัย โพธิปัตชา
กรรมการ
1.4 นางจินตนา
บุญทับโถม
กรรมการ
1.5 ร้อยตารวจตรี ลาเพย หมวดเล็ก
กรรมการ
1.6 นางสาวศิริพร
พุคยาภรณ์
กรรมการ
1.7 นางดาวัลย์
แดงวิสุทธิ์
กรรมการ
1.8 นางสาวจิตินนั ท์ อิสโม
กรรมการ

2) ผูร้ ับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล ดร. รัชนีพร
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาเอก
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 12 ตุลาคม 2553

พุคยาภรณ์
E- mail Thaksina5@hotmail.co.th
สาขา Psy.D. (Organizational Management)
ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี

3) ผูจ้ ดั การ ชื่อ – สกุล นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
E- mail Thaksina5@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาโท
สาขา บริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี
4) ผูอ้ านวยการ ชื่อ – สกุล นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
E- mail Thaksina5@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาโท
สาขา ธุรกิจศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 13 มีนาคม 2557 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 11 เดือน

1.5 ข้ อมูลบุคลากร
แสดงข้อมูลจานวนผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามวุฒิ

ตารางที่ 1.1

การศึกษาประจาปี การศึกษา 2556
: ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
จานวน

ประเภท/ตาแหน่ ง

ต่ากว่ า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

- ผูอ้ านวยการ

-

1

-

-

1

- 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

23

48

5

-

76

๑. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

รวม
๒. ผูส้ อน

รวม
๓. บุคลากรสายสนับสนุน

รวม
รวมทั้งสิ้น

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
ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลจานวนผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-สกุล
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม
นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์
นางสาวจิตินนั ท์ อิสโม
นางสาวประนอม ศรี สุวรรณ์
นายไทยรัฐ ฤทธิไกรพิชญ์
นางสาวจารุ ณี อาจหาร
นายอนุชา สะเล็ม
นางสาวนิรัชดา พรหมวงศ์
นางสาวอังคณา ปิ่ นแก้ว
นายวีรพล สินทอง
นายสุนทร รื่ นเลี้ยง
นางวาสนา สังขมณี
นางสาวพรทิพย์ สนิทโกสัย
นางสาวหทัยกาญ ไกลถิ่น
นางสาวนาตยา สุกทองคา
นางสาวยุพา จันทร์ภิรมย์
นางสาวนฤมล สลาม
นางสาวสุภิชญา สมบัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี
นางสาวจิตราภา เสนาขันธ์
นางสาวสุวมิ ล แขกซอง
นางสาวบุษบา พวงพันสาย
นางสาวศุภานิช แสงผา
นางสาวธิติพร เผือกฉุย
นางสาวนรี รัตน์ ไชโย
นางสาววันทนา ศิริตนั
นางสาวพัชริ นทร์ พิมพ์ศรี

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

ตาแหน่ ง
ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
หัวหน้าสานักงานส่งเสริ มการศึกษา
หัและบริ
วหน้ากสารานักงานภาคพิเศษ
หัวหน้าสานักงานมาตรฐาน
คณบดี
การศึกคษาณะวิชาคอมพิวเตอร์
คณบดีคณะวิชาบัญชี
คณบดีคณะวิชาการตลาด/พื้นฐาน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน

ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ชื่อ-สกุล
MR.RAFAEL MARFIL JR.
นางสาวพรรธิวา บุตรน้ าเพชร
นางสาวธารารัตน์ มาลาพงษ์
นางสาวอภิญญา พิมพ์ชยั ภูมิ
นายอาคม สะเล็ม
นางสาวขนิษฐา อุทุมภา
นางสาวภิรมย์พร ใยโพธิ์ทอง
นายสุวทิ ย์ วัฒนานคร
นางสาวทิพวรรณ อ่อนพงษ์
นางสาวรุ่ งดาว เผือกฟัก
นายเดชา สกุลทองเจริ ญ
นายดิเรก วงศ์ใหญ่
นางสาวเสาวนีย ์ ณัฎฐาไกล
นางพรพิชญ์ บุญมานิช
นางสาววรรณฤดี แก่นสุข
นางสาวอนิสา ศรี สวย
นายอนัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล
นายอาชวิน บุรีรัตนเวชา
นางปราณี อุ่นจิตร์
นางสาวเสาวลี พุทธบูชา
นางสาวพนิดา น้าศิริกุลกิจ
นางสาวรุ่ งนภา กล่าเหว่า
นางสางกานติมา หมัดละ
นายชัยรัตน์ พรมนาง
นางสาวอัจฉราวดี บุสดี
นายสุระพล ชาติเชื้อ
นางสาวศิริพร ภูมิแสน
นายอมรศักดิ์ แก้วหนู
นางสาวรุ่ งนภา กันยา
นางสาวกานดา ทิวะกะลิน
นางสาวนันทภัค นิลบางขวาง
นางสาวนาโชค ผุยแพง
นายนัฐวุฒิ ปานมณี

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

ตาแหน่ ง
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผสู ้ อน

ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ-สกุล
นางสุภรณ์ อมาตยกุล
นางสาวนิภาพร บิณฑสูตร
นางสาวทิพย์สุดารัตน์ ผูป้ รึ กษา
นางสาววิภา อาจหาร
นางสาวนันทิญา กล้าหาญ
นางสาวอรวรรณ ชัดช่วงโชติ
นายมงคล ศรี สวย
นายอานนท์ ปวงคา
นางสาวสิริกาญจน์ อารัมภวุฒิ
นางสาวอรวรรณ ขุนบุญจันทร์
นางสาววรรณณี ดวงทอง
นางสาวลลิตญาดา ชุ่มชื่น
นางสาวศิริรัตน์ บัววิเชียร
นายปภาเทพ หิรัญวรภัทร
นายทองพูล ทองเติม
นายสมจิตร ทองงาม
นายปะโมรัก จอมเบ้าขันดิดร
นางสมบูรณ์ ทองเติม
นางนกนภา ทองงาม
นางสาวน้ าหวาน บุญโพธิ์ชยั
นางบุนตา จอมเบ้าขันดิดร
นายใหญ่ ชาวเกาะใหม่

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี

ตาแหน่ ง
อาจารย์ผสู ้ อน
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ

1.6 ข้ อมูลนักเรียนนักศึกษา
แสดงข้อมูลจานวนนักเรี ยนนักศึกษา จาแนกตามสาขาวิชา ชั้นปี ประจาปี

ตารางที่ 1.3

การศึกษา 2556

หลักสู ตร/ประเภทวิชา

: ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
ชั้นปี
รวม
1
2
3

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ระดับ ปวช.

474

526

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

–

330

สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

80
82
84

59
26
44

–
–
–

139
108
128

รวม ปวส.

414

291

–

705

รวมทั้งสิ้น

888

817

–

2,188

รวมทั้งสิ้น

รวม ปวช.

1.7 ข้ อมูลอาคารสถานที่และแหล่ งการเรียนรู้
สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบนั ที่มีอยูจ่ ริ งและใช้งาน ณ วันที่รายงาน มีดงั นี้
1. อาคารเรี ยน 4 ชั้น จานวน 1 หลัง
2. อาคารเรี ยน 8 ชั้น จานวน 1 หลัง
3. จานวนห้องเรี ยน 77 ห้อง
4. จานวนห้องปฏิบตั ิการ 18 ห้อง ประกอบด้วย
4.1 ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดภาษาไทย
1 ห้อง
4.2 ห้องปฏิบตั ิการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ
1 ห้อง
4.3 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
9 ห้อง
4.4 ห้องปฏิบตั ิการภาษา
3 ห้อง
4.5 ห้องปฏิบตั ิการการบัญชี
1 ห้อง
4.6 ห้องปฏิบตั ิการการตลาด
1 ห้อง
4.7 ห้องปฏิบตั ิการจัดเลี้ยง
1 ห้อง
4.8 ห้องปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 ห้อง
5. จานวนห้องพักครู 6 ห้อง
6. จานวนห้องประกอบ 7 ห้อง ประกอบด้วย
6.1 ห้องพยาบาล
1 ห้อง
6.2 ห้องประชุม
1 ห้อง
6.3 ห้องสมุด
1 ห้อง
6.4 ห้องพระพุทธศาสนา
1 ห้อง
6.5 ห้องละหมาด
1 ห้อง
1.8 ผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2555
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวงดนตรีค้นหา
ดาว ก้าวสู่ศิลปิน ครั้งที่ 3 ระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2555
2. โล่เกียรติคุณเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

3. โล่เกียรติคุณสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท
เอก ได้เป็นจานวนมาก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวง Search to
be the star ครั้งที่ 4 ระดับ วันที่ 9 ธันวาคม 2555

ส่ วนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ปั จจัยภายนอกและปั จจัย
ภายในของวิทยาลัย เทคโนโลยีไ ทยเบญจบริ หารธุ รกิ จ ชลบุรี ซึ่ งเป็ นปั จ จัยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การ
ดาเนินงานของวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของวิทยาลัย สรุ ปได้
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอกพบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุ รกิ จ
มีสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของวิทยาลัย ดังนี้
1.1 สถานการณ์ ด้ า นเศรษฐกิ จ เนื่ อ งในปั จ จุ บ ัน เกิ ด ภาวะวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ท าให้
ประชาชนโดยทัว่ ไปได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะองค์กร และหน่ วยงานต่างๆ มีการลดจานวน
คนงานลงเป็ นจานวนมาก นักเรี ยนนักศึกษาที่กาลังทางานส่ งตัวเองเรี ยนจะไม่มีทุนการศึกษา แต่
สาหรับนักเรี ยนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจพบว่าผูป้ กครองส่วนหนึ่งมีรายได้
พอส่งเสี ยการศึกษาให้บุตรได้ ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้น้อยรัฐบาลเปิ ดโอกาสให้กูย้ มื เงินจากกองทุน กยศ.
(กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา) เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรี ยนและวิทยาลัยยังได้หาทางช่วยเหลื อ
โดยให้ผปู ้ กครองผ่อนชาระเป็ นงวดได้อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่านักเรี ยนนักศึกษาของเรามีโอกาสได้
เรี ยนทุกคนถ้ามีความต้องการจะเรี ยน
1.2 สถานการณ์ ด้านสั งคม เนื่ องจากสภาพสังคมในปั จจุบนั เรารับอารยธรรมจากต่างชาติ
ค่อนข้างมาก อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ฯลฯ นักเรี ยน นักศึกษาส่วนใหญ่ซึมซับเอา
แบบอย่างต่างประเทศในเรื่ องของการวางตัว การใช้จ่าย ค่านิ ยมทางด้านวัตถุ และค่านิ ยมทางด้าน
การแต่งกาย ซึ่ งทาให้มีผลต่อ ค่าครองชี พของผูป้ กครอง ผูป้ กครองวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณา
บริ หารธุ รกิจเล็งเห็นของความสาคัญของการศึกษา จึงเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนที่จะต้อ งส่ งเสี ยให้ลูกได้เรี ยนในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อ จะได้นา
ความรู ้ไปประกอบอาชีพ และจะได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
1.3 สถานการณ์ ด้ า นการเมื อ ง ด้ว ยเหตุ ที่ ป ระเทศไทยได้ป ระกาศใช้ก ฎหมายแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ทาให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้โดย
มีจุดหมายในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุ งโครงสร้างทางการเมือง

ให้มีเสถียรภาพและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ผลการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ทา
ให้พรรคการเมื องมี จานวนน้อยลง การสังกัดสถานศึกษาทุกแห่ งต้อ งปรับปรุ งระบบการบริ หาร
และจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.4 สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี เนื่องจากโลกปั จจุบนั ได้มีววิ ฒั นาการได้อย่างรวดเร็ว เป็ น
ยุค ที่ก ารสื่ อ สารไร้ พ รมแดนวิท ยาการต่ า งๆ ก้า วหน้าอย่างรวดเร็ ว มาก สื่ อ และเทคโนโลยีทุ ก
สาขาวิชาพัฒนาอย่างไม่ หยุดยั้งเพื่อ ให้นักเรี ยน นักศึกษาทุกคนได้ประโยชน์อ ย่างเต็มที่ จึงได้
พยายามแสวงหาสื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนมาประกอบการเรี ยนใน
ทุกสาขาวิชา และจัดห้อ งปฏิบตั ิการพร้อมสื่ อเทคโนโลยีทุกวิชา ทุกระดับชั้นส่ งผลให้สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาสูงขึ้น
1.2 ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
1) โครงสร้ างและนโยบายของวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิ จ
เป็ นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้รับนโยบายจากผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อเจ้าของวิทยาลัย ส่ วนการ
บริ หารจัดการจะเป็ นของผูท้ ี่ไ ด้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้าสถานศึกษา จัดระบบการ
บริ หารจัดการรู ปแบบการทางานอย่างชัดเจน แต่ละงานจะมีคู่มือการปฏิบตั ิงานทาให้บุคลากรใน
แต่ละงานเข้าใจและปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
2) การบริ การและคุณลักษณะของผู้ เรี ย น การจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตาม
ความต้องการของผูเ้ รี ยน และกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมเป็ นสาคัญ
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้เอื้อต่อการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมทั้ง 8 ประการ
3) บุค ลากร ครู มี ความรู ้ค วามสามารถตรงตามสายงานที่ ป ฏิบ ัติ และมี จ านวน
เพียงพอทุกสาขาวิชา มีความตระหนักในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ และสามารถสร้างองค์ความรู ้
เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
4) ด้ า นการเงิ น และการลงทุ น วิ ท ยาลั ย ได้ ง บประมาณในการบริ ห าร คื อ
งบดาเนิ นการได้ 50 % ส่วนงบลงทุน 50 % อยูใ่ นส่วนของเจ้าของ ในภาพรวมแล้วงบประมาณที่
ได้ในแต่ละปี ก็จะเพียงพอต่อการดาเนินงาน เพราะหากจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ผรู ้ ับใบอนุญาต หรื อเจ้าของ
วิทยาลัยก็จะจัดงบลงทุนให้
5) วัส ดุอุป กรณ์ วิทยาลัยมี สื่อ และอุ ปกรณ์ การเรี ย นการสอนที่เอื้ อ ต่อ การเรี ยนรู ้
ครบถ้วนและเพียงพอในแต่ละปี วิทยาลัยมีนโยบายให้ครู ได้จดั ทาสื่ อ การเรี ยนการสอนโดยให้

งบประมาณ 2,000 บาท/คน/ภาคเรี ยน ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ครู ได้ใช้สื่อเป็ นอุปกรณ์ช่วยสอน เพื่อให้
นักเรี ยนนักศึกษามีความเข้าใจในบทเรี ยนง่ายยิง่ ขึ้น
6) ด้ านการบริ หารการจัดการ ผูบ้ ริ หารยึดหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม โดยให้
ครู นักเรี ยนนักศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้านต่างๆ อีกทั้ง
ผูบ้ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ก รร่ วมมื อ ร่ ว มใจสร้ า งสรรค์วิท ยาลัย เทคโนโลยีท ัก ษิ ณ า
บริ ห ารธุ ร กิ จ ให้เป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้ ตามนโยบายปฏิ รูป การศึก ษา ส่ ง ผลให้นัก เรี ย น
นักศึกษาของวิทยาลัยมีคุณภาพ คุณธรรมตามปรัชญาของวิทยาลัยเป็ นที่พงึ พอใจ และเป็ นที่ยอมรั บ
ของหน่ วยงานที่นักเรี ยน นักศึกษาไปฝึ กงานหรื อไปทางาน ผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกคนสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมิใจและมีประสิทธิภาพ
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
2.1 ปรัชญา
“คุณภาพ คุณธรรม”
คุณภาพ หมายถึง นักศึกษาจะต้องมีความรู ้เป็ นเลิศทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ จึงได้นาเอา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการเรี ยนการสอน ให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการและสังคม
คุณ ธรรม หมายถึ ง การให้ค วามรู ้ และฝึ กนัก ศึ กษาทุก คนให้เป็ นผูม้ ี วินัยและความ
รับผิดชอบ เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน ซึ่งจะเป็ นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคม
2.2 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุ รกิจ เป็ นสถานศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตนักศึกษาให้เป็ นนักธุรกิจรุ่ นใหม่ ที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์
พร้ อ มที่ จ ะก้า วเข้าสู่ ต ลาดแรงงานอย่า งมี คุ ณภาพได้มาตรฐาน ด ารงตนอยู่ใ นสัง คมได้อ ย่า งมี
ความสุข

2.3 เอกลักษณ์ “CSR”
College วิทยาลัย
Social สังคม

Responsibility ความรับผิดชอบ
2.4 อัตลักษณ์
“แต่งกายดี มีจิตอาสา”
2.5 พันธกิจ
1) ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ นนั ก ธุ ร กิ จ รุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ทัก ษะวิ ช าชี พ และ
ประสบการณ์
2) ส่งเสริ มผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของครู และนักเรี ยนนักศึกษา
3) ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่ สถานประกอบการและส่ งเสริ มให้นักศึกษานาความรู ้ด้าน
วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
4) ส่ งเสริ ม กิ จกรรมท านุ บ ารุ งศิ ล ปะวัฒนธรรม อนุ รัก ษ์สิ่งแวดล้อ ม กี ฬาและนันทนาการ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
5) บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจด้ านการเรียนการสอน 7 ประการ
1. แผนการสอน / เทคนิคการสอน / สื่อการสอน
2. กิจกรรม / เกมส์
3. การรายงานหน้าชั้นเรี ยน
4. การศึกษาดูงาน
5. การเชิญวิทยากรบรรยาย
6. กรณี ศึกษา
7. งานวิจยั
พันธกิจภาควิชาพืน้ ฐาน 5 ประการ
1. พัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า
2. เสริ มสร้างคุณธรรม และจริ ยธรรม
3. เวทีแห่งการสร้างสรรค์
4. พัฒนาคุณภาพและเพิม่ มูลค่าชีวติ
5. เสริ มสร้างอัจฉริ ยะแห่งภูมิปัญญา
พันธกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ 5 ประการ
1. ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ
2. ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
3. การเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อย

4. การให้บริ การความรู ้แก่ชุมชน
5.งานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.รู ้จกั พึ่งตนเอง ขยัน หมัน่ เพียร และมีความรับผิดชอบ
2.มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และรู ้จกั อดออม
3.มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เสี ยสละและมีน้ าใจ
4.เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั รักและภูมิใจในสถาบัน
5.เป็ นผูท้ ี่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
7.มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
3. เป้ าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
11. พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูจ้ บ
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
12. จัดระบบและสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือเอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนอย่างเต็มที่
13. พัฒนาหลักสู ตร แผนการเรี ยนรู ้ฐานสมรรถนะและจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม
หลักสูตร เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพคุณธรรม
14. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีความรู ้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
15. จัด การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ กทัก ษะของผูเ้ รี ย นโดยความร่ ว มมื อ ของสถานประกอบการ
หน่วยงาน องค์กร เพือ่ เพิม่ ทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพ
16. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่มุ่งส่ งเสริ มทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
17. จัดกิจกรรม โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของครู ผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรทุกฝ่ าย
18. พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ ความสามารถ มี คุณธรรม สอดคล้องกับวิชาที่สอนและ
วิชาชีพครู
19. พัฒนาปรับปรุ งอาคารเรี ยน สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ สื่อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

20. พัฒนาระบบบริ หารจัดการและบรรยากาศการทางานให้เป็ นประชาธิปไตย พร้อมทั้ง
จัดระบบควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม
4. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริหารธุรกิจ
มาตรฐานที่ 1 ด้ านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
1.1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน
1.3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไป
1.5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ นึ ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
หรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
1.8 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้งานทา หรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อภายใน
1 ปี
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรื อสถานศึกษา หรื อ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรื อประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
3.4 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3.5 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3.6 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ยง
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ
3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และคอมพิวเตอร์
3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรื อ ต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้ านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรืองานวิจัย
5.1 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ของผูเ้ รี ยน
5.2 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั ของครู
มาตรฐานที่ 6 ด้ านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
6.1 ระดับคุณภาพในการปลุกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 - 2560

ส่ วนที่ 3
แผนงาน หรือกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัย
เทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ ทาให้ทราบสถานภาพปั จจุบนั ของวิทยาลัยฯ เพือ่ นาไปกาหนด
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา คือ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายของสถานศึกษา กาหนดตัวชี้วดั
ความสาเร็จของเป้ าหมาย กลยุทธ์ของวิทยาลัย และชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม มาจัดทาเป็ น
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต่อไป
กลยุทธ์ ของวิทยาลัย
วิทยาลัยได้กาหนดกลยุทธ์ใน การจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ดว้ ย 7 กลยุทธ์ คือ
1. พัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ ให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และทักษะการดารงชีวติ ได้ตามศักยภาพ
2. สร้างเสริ มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน สามารถจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา
3. สร้างเครื อข่ายในการผลิตกาลังคนที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนโดยได้ร่วมมือกับสถานประกอบการเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4. สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน
ได้ ทดสอบ มาตรฐานทางวิชาชีพจากสมาคม องค์กรทางวิชาชีพ หรื อสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
5. ระดมสร้างเครื อข่ายชุมชนเข้มแข็ง อันเกิดจาก พลังการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ชุมชน องค์กรประชาสังคมในรู ปแบบของการร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมพัฒนา
6. สร้างพลังขับเคลื่อนให้วทิ ยาลัยมีระบบบริ หารจัดการที่ดี คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้นกั เรี ยน พัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม
7. เพิม่ สมรรถนะของวิทยาลัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้และบริ หาร จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู ้ รี ยน

การนาแผนพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัยสู่การปฏิบตั ิ ดาเนินการโดย บุคลากรทุกคนใน
สานักงาน และสาขาวิชา ร่ วมวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เป็ นกิจกรรม / งาน / โครงการ แผนปฏิบตั ิ
การ โดยมีการดาเนินงานตามแผน มีกลไกในการกากับ ติดตาม จากผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นระยะ ๆ
มีการรายงานผลทั้งความก้าวหน้า ผลสาเร็ จและอุปสรรคในการดาเนิ นงาน เพื่อการปรับปรุ งงาน
ตามระบบอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
การกาหนดพันธกิจ
ประเด็นวิสัยทัศน์
1) ผลิตนักศึกษา ให้เป็ นนักธุรกิจรุ่ นใหม่ที่มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและ
ประสบการณ์
2) ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
3) ดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

4) มุ่งจัดการศึกษาโดยการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตนักศึกษาให้เป็ นนักธุรกิจรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์
2) ส่งเสริ มผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของครู และนักเรี ยนนักศึกษา
3) ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการและ
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
4) ส่งเสริ มกิจกรรมทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ ปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
5) การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การกาหนดเป้ าประสงค์
พันธกิจ(Mission)
1. ผลิตนักศึกษาให้เป็ นนักธุรกิจรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์

เป้ าหมาย(Goal)
21. พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูจ้ บหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 50 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
22. จัดระบบและสวัส ดิ การเพื่อ ช่ วยเหลื อ เอื้ อ อ านวยให้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนอย่างเต็มที่

พันธกิจ(Mission)
2. ส่งเสริ มผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ ครู และนักเรี ยนนักศึกษา

เป้ าหมาย(Goal)
23. พัฒนาหลักสู ตร แผนการเรี ยนรู ้ฐานสมรรถนะและ
จัด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ นไปตาม หลัก สู ต ร เพื่อ ให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพคุณธรรม

3. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ 24. พัฒ นาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นมี ค วามรู ้ แ ละสมรรถนะตาม
และส่งเสริ มให้นกั ศึกษานาความรู ้ดา้ นวิชาชีพสู่ ชุมชน สาขาวิชาชี พ มี จ รรยาบรรณวิชาชี พสอดคล้อ งกับ ความ
และสังคม
ต้อ งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน
25. จัด การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ กทัก ษะของผู ้เ รี ย นโดยความ
ร่ วมมือของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร เพือ่ เพิ่ม
ทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพ
4. ส่งเสริ มกิจกรรมทานุบารุ งศิลปะวัฒนธรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ ปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพล
โลก

26. จั ด กิ จ กรรมเสริ มหลั ก สู ตรที่ มุ่ ง ส่ งเสริ มทั ก ษะ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
27. จัดกิจกรรม โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดย
การมีส่วนร่ วมของครู ผูเ้ รี ยนและบุคลากรทุกฝ่ าย

5. บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

28.พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม
สอดคล้องกับวิชาที่สอนและวิชาชีพครู
29.พัฒนาปรับปรุ งอาคารเรี ยน สภาพแวดล้อ ม ภูมิ ทศั น์
สื่ อ อุ ปก รณ์ กา รเรี ยน ก า รสอ น ให้ ท ั น สมั ย แล ะ มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
30.พัฒนาระบบบริ หารจัดการและบรรยากาศการทางาน
ให้ เ ป็ นประชาธิ ป ไตย พร้ อ มทั้ง จัด ระบบควบคุ ม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม

ส่ วนที่ 4
กลยุทธ์ การดาเนินงาน
แผนกลยุทธ์ การดาเนินงาน
การกาหนดเป้ าหมายโครงการจาแนกเป็ นรายปี
จากการจัดทาโครงการ/งาน/กิจกรรม เพือ่ สนองกลยุทธ์ โดยรวมกลยุทธ์ 2 ปี (ปี การศึกษา
2556 - 2557) ทาให้ได้โครงการทั้งหมดที่จะต้องจัดทาตามแผน ดังนั้นเพือ่ ให้แผนการดาเนินงาน
ประจาปี มีแนวทางและมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานตามแผน จึงได้กาหนดเป้ าหมายโครงการ
เป็ นรายปี และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนิ นงาน ดังต่อไปนี้
แผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน เป้ าหมายและงบประมาณ
ปี การศึกษา 2556-2557
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

2. โครงการ 5000 สร้างสรรค์ความคิด
เนรมิตปั ญญาทางชีวติ
3. โครงการกรุ งไทยยุววานิช
4. โครงการคลินิกบัญชี
5. โครงการทักษิณาวิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)
จานวนสาขาที่จดั โครงการ
เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
จานวนโครงการที่ส่งเข้า
ประกวด
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

3 สาขา

4 สาขา

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาทุก
สาขา

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
75

80

สานักงาน
วิชาการ

8

10

75

80

75

80

สานักงาน
วิชาการ
สาขาวิชา
การบัญชี
สานักงาน
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
7. โครงการส่งเสริ มทักษะทางวิชาการและ ระดับความพึงพอใจของ
วิชาชีพ เพือ่ พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็ น ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
6. โครงการยอดนักอ่านประจาเดือน

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

เลิศ
8. โครงการสอนเสริ ม After Class
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา
10. โครงการแข่งขันภายนอก NSC
11. โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ
(งานวิจยั นวัตกรรมครู )
12. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สช.
13. โครงการเตรี ยมความการสอบ V- NET
14. โครงการเตรี ยมความพร้อมสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
15. โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา
ฝึ กงาน
16. สอบมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้าร่ วม ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
โครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
วิชาการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
18. โครงการบายศรี สู่ขวัญก่อนปิ ดภาคเรี ยน ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
19. โครงการTSN Idol Singing contest
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
20. โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
17. โครงการ Christmas day

21. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์โลก

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

22. โครงการรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่ โลก

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

23. โครงการวันเด็กแห่ งชาติ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

24. โครงการค่ายเกษตรจังหวัดชัยนาท

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

25. โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวติ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ทุกสาขาวิชา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พื้นฐาน
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)

26. โครงการ ค่ายสานรักเสริ มวินยั

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

27. โครงการกายบริ หารยามเช้า ทุกวันศุกร์

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

28. โครงการการแข่งขันกีฬาเพือ่ การ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา

29. โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
30. โครงการเติมเต็มประสบการณ์การศึกษา ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
รุ่ นพีส่ ู่รุ่นน้อง

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พื้นฐาน
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ทุกสาขาวิชา

31. โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี ณ วัดพิบูลย์ ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ธรรมาราม

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พืน้ ฐาน

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ส่งเสริ ม
การศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ส่งเสริ ม
การศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พื้นฐาน

32. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพ
33. โครงการแบ่งปั นรอยยิม้ เสริ มสร้าง
ความสุข
34. โครงการปฏิบตั ิธรรม รักษาศีล เจริ ญ
ภาวนา ณ วัฒราษฎร์ -ศรัทธาธรรม

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
35. โครงการปฐมนิเทศ นักเรี ยน-นักศึกษา
ใหม่
36. โครงการพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ดุลยเดช

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา

38. โครงการแม่ตวั อย่าง

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

39. โครงการเยาวชนวัยใส ร่ วมใจทานุ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ส่งเสริ ม
การศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พื้นฐาน

37. โครงการพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

บารุ งศาสนสถาน
40. โครงการราลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

41. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ทักษิณา ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
เกมส์”
42. โครงการค่ายเกษตร

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ส่งเสริ ม
การศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)

43. โครงการค่ายคุณธรรม - จริ ยธรรม

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

44. โครงการค่ายผูน้ า

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

45. โครงการค่ายฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

นักศึกษา
46. โครงการค่ายสานรักเสริ มวินัย

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

47. โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

นักศึกษา
48. โครงการลอยกระทง

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

49. โครงการเลือกตั้งกรรมการนักเรี ยน

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

50. โครงการวันสุนทรภู่

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
51. โครงการวัยใสใส่ใจคุณธรรม (ตักบาตร ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ข้าวสาวอาหารแห้ง)

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พื้นฐาน
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 หมวดวิชา
พื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
52. โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
วิชาการที่ตอบสนองความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ทุกสาขาวิชา

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ทุกสาขาวิชา

ต่อสังคม
53. โครงการส่งเสริ มคุณธรรม แห่เทียน
จานาพรรษา

54. โครงการสานสัมพันธ์นกั ศึกษาในสาขา ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
55. โครงการอบรมอาชีพอิสระ SMEs
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
56. โครงการ TSN Champion Club(กีฬา ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ห้องภายใน)
57. โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม(พิธี ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
คารวะครู )
58. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

59. โครงการประชุมผูป้ กครองเครื อข่าย

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

60. พิธีซอ้ มใหญ่รับประกาศนียบัตร งาน

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ปั จฉิมนิเทศ และงานCongratulations

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ทุกสาขาวิชา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ส่งเสริ ม
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/งาน
61. โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ”
วันแม่สู่วนั พ่อ”

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

62. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายใน

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

63. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ภายใน
64. โครงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
พิธีไหว้ครู
65. โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุด
66. โครงการพัฒนาศักยภาพของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพือ่ เป็ นการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
กิจการ
นักศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

สร้างความรู ้ใหม่ (โปรแกรม E - Book)
67. โครงการครู แสนดี

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

68. โครงการจัดซื้อหนังสือ/ต่ออายุสมาชิก

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
ส่งเสริ ม
การศึกษา
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ

วารสารนิตยสาร
69. โครงการซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์

โครงการ/กิจกรรม/งาน
70. โครงการธนาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริ หารธุรกิจ
71. โครงการนิเทศการสอนครู
72. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
73. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาประจาปี
74. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance
Indicator)

เป้ าหมาย/งบประมาณ
ปี 2556

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สาขาวิชา
การบัญชี

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 สานักงาน
วิชาการ
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80

ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80

ส่วนที่ 5
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ ได้จัดระบบการกากับติดตาม ประเมินผล
ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
นักศึกษา ดังนี้
1. การกากับติดตาม
1.1 กาหนดรูปแบบการกากับติดตาม แผนงาน โครงการ
กิจกรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
2. การประเมินผล
2.1แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล
2.3 ดาเนินการประเมินผล
3. การตรวจสอบ
3.1 ตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ
บันทึกผลการปรับปรุงพัฒนา
3.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนา
4. การรายงานผล
4.1 รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการและ
กิจกรรมที่กาหนด
4.2 เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทางานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา
4.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา วิทยาลัยฯ จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาต่อหน่วยงานบังคับบัญชาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ชุมชน ประชาชน ท้องถิ่น

รูปแบบกระบวนการ การกากับติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
การรายงานผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีโลยีทก
ั ษิณาบริหารธุรกิจ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ร่วมวิเคราะห์ วางแผน
กากับ ติดตาม ใน
รูปแบบคณะกรรมการ

ร่วมปรับปรุง พัฒนา
รายงานผลการ
ดาเนินงานในรูป

ร่วมดาเนินการ
ประเมินผล
ในรูปคณะกรรมการ

ร่วมตรวจสอบผล
การดาเนินงาน
ในรูปคณะกรรมการ

แผนผัง แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี การศึกษา 2556 – 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ เป็ นสถานศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตนักศึกษาให้เป็ นนักธุรกิจรุ่ นใหม่ที่มีความร
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความ

พันธกิจ (MISSION)

M 1 : ผลิตนักศึกษาให้
เป็ นนักธุรกิจรุ่ นใหม่ที่มี
ความรู ้ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพและ
ประสบการณ์

: ผลิมผลงานวิ
ตนักศึกษาที
M 2 :Mส่3งเสริ
จยั ่มี
คุณภาพเข้
าสู่สษถาน
นวัตกรรม
สิ่งประดิ
ฐ์
งเสริ ม
งานสร้ประกอบการและส่
างสรรค์ของครู และ
ษานาความรู ้ดา้ น
นักเรี ยให้นนันกั ศึกษา
วิชาชีพสู่ ชุมชนและสังคม

M 4 : ส่งเสริ มกิจ
ทานุบารุ งศิลปะ
วัฒนธรรม อนุรัก
สิ่งแวดล้อม กีฬา
นันทนาการ ปล
จิตสานึกและเสร
ความเป็ นพลเมือ
พลโลก

ธกิจ

ทธ์

ะสงค์

M 1 : ผลิตนักศึกษาให้ เป็ นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์

S 1 : พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ คุณลักษณ
พึงประสงค์ และทักษะการดารงชีวติ

G 1 : พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูจ้ บหลักสู ตรไม่น้อยกว่าร้อยล
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
G 2 : จัดระบบและสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือเอื้ออานวยให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนอย่างเต็มที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ
โครงการ 5000 สร้างสรรค์ความคิดเนรมิตปัญญาทางชีวิต
โครงการกรุ งไทยยุววานิช
โครงการคลินิกบัญชี
โครงการทักษิณาวิชาการ
โครงการยอดนักอ่านประจาเดือน
โครงการส่ งเสริ มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ ความเป็ น
เลิศ
8. โครงการสอนเสริ ม After Class

ธกิจ

M 2 : ส่ งเสริมผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ ของครูและนักศึกษา

ทธ์

S 2 : สร้างเสริ มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒน
คุณภาพการจัดการศึกษา

ะสงค์

G 3 : พัฒนาหลักสูตร แผนการเรี ยนรู ้ฐานสมรรถนะและจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม หลักสูตร เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณภาพคุณธรรม

1.
2.
3.
4.

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา
โครงการแข่งขันภายนอก NSC
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ (งานวิจยั นวัตกรรมครู )
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สช.

ธกิจ

M 3 : ผลิตนักศึกษาทีม่ คี ุณภาพเข้ าสู่ สถานประกอบการและส่ งเสริมให้ นักศึกษานาความรู้ด้านวิชาชีพ
สู่ ชุมชนและสั งคม

ทธ์

S 3 : สร้างเครื อข่ายในการผลิตกาลังคนที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยได้ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
S 4 : สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้ ทดสอบ มาตรฐานทางวิชาช
จากสมาคม องค์กรทางวิชาชีพ หรื อสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

ะสงค์

G 4 : พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมีความรู ้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการข
สถานประกอบการและตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
G 5 : จัดการเรี ยนรู ้และฝึ กทักษะของผูเ้ รี ยนโดยความร่ วมมือของสถานประกอบการ หน่ วยงาน องค์กร เพื่อเพิ่มทักษ
ด้านในสาขาวิชาชีพ

ธกิจ

ทธ์

1.
2.
3.
4.

โครงการเตรี ยมความการสอบ V- NET
โครงการเตรี ยมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษาฝึ กงาน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ

M 4 : ส่ งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม กีฬาและนันทนาการ ปลูกฝัง
จิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
S 5 : ระดมสร้างเครื อข่ายชุมชนเข้มแข็ง อันเกิดจาก พลังการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองชุมชน องค์กรประชาสังคมใน
รู ปแบบของการร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมพัฒนา

ร Christmas day
รบายศรี สู่ขวัญก่อนปิ ดภาคเรี ยน
รTSN Idol Singing contest
รชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยา

รรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์โลก
รรณรงค์วนั งดสูบบุหรี่ โลก
รวันเด็กแห่ งชาติ
รค่ายเกษตรจังหวัดชัยนาท
รค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร ค่ายสานรักเสริ มวินยั
รกายบริ หารยามเช้า ทุกวันศุกร์
การแข่งขันกีฬาเพื่อการประชาสัมพันธ์
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

โครงการเติมเต็มประสบการณ์การศึกษารุ่ นพี่สู่รุ่นน้อง
โครงการทอดผ้าป่ าสามัคคี ณ วัดพิบูลย์ธรรมาราม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
โครงการแบ่งปั นรอยยิ้มเสริ มสร้างความสุข
โครงการปฏิบตั ิธรรม รักษาศีล เจริ ญภาวนา ณ วัฒราษฎร์
-ศรัทธาธรรม
โครงการปฐมนิ เทศ นักเรี ยน-นักศึกษาใหม่
โครงการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ภูมิพลอดุลยเดช
โครงการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
โครงการแม่ตวั อย่าง
โครงการเยาวชนวัยใส ร่ วมใจทานุบารุ งศาสนสถาน
โครงการราลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

โครงการแข่งขันกีฬาสี ภายใน “ทักษิณาเกมส์”
โครงการค่ายเกษตร
โครงการค่ายคุณธรรม - จริ ยธรรม
โครงการค่ายผูน้ า
โครงการค่ายฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โครงการค่ายสานรักเสริ มวินยั
โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา
โครงการลอยกระทง
โครงการเลือกตั้งกรรมการนักเรี ยน
โครงการวันสุนทรภู่
โครงการวัยใสใส่ใจคุณธรรม (ตักบาตรข้าวสาว
อาหารแห้ง)
36. โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการที่
ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

โครงการส่งเสริ มคุณธ
โครงการสานสัมพันธ์น
โครงการอบรมอาชีพอ
โครงการ TSN Champ
โครงการส่งเสริ มคุณธ
โครงการปฐมนิ เทศนัก
โครงการประชุมผูป้ กค
พิธีซอ้ มใหญ่รับประกา
และงานCongratulatio
โครงการแข่งขันกีฬาเฉ
พ่อ”
โครงการแข่งขันกีฬาฟ
โครงการแข่งขันกีฬาส
โครงการส่งเสริ มคุณธ

พันธกิจ

M 5 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ

กลยุทธ์

S 6 : สร้างพลังขับเคลื่อนให้วทิ ยาลัยมีระบบบริ หารจัดการที่ดี คล่องตัวมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม
S 7 : เพิม่ สมรรถนะของวิทยาลัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่ จัดก
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู ้ รี ยน

เป้ าประสงค์

G 8 : พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับวิชาที่สอนและ ว
G 9 : พัฒนาปรับปรุ งอาคารเรี ยน สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ สื่ อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนใ
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
G 10 : พัฒนาระบบบริ หารจัดการและบรรยากาศการทางานให้เป็ นประชาธิปไตย พร้อมท
ประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม

1. โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุด
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพือ่ เป็ นการ
สร้างความรู ้ใหม่ (โปรแกรม E - Book)
3. โครงการครู แสนดี
4. โครงการจัดซื้อหนังสือ/ต่ออายุสมาชิก
วารสารนิตยสาร
5. โครงการซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์

6. โครงการธนาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริ หารธุรกิจ
7. โครงการนิเทศการสอนครู
8. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
9. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาประจาปี
10. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้

ภาคผนวก
แผนผัง แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี การศึกษา 2556 – 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เพือ่ รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

