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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

สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
สีประจาวิทยาลัย

แดง ขาว

เนื้อที่

9 ไร่ หรื อ 16 ตารางวา

2. ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
2.1 สภาพสังคมของชุมชน
ลักษณะสังคมเป็ นสังคมชานเมือง ผสมผสานระหว่างชุมชนดั้งเดิมการเกษตรและชุมชน
ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่ งการขยายตัวมาจากชุมชนเมือง ประชาชนในชุมชนส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
และอิสลาม การดาเนิ นชีวิต 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 โภคทั้งที่ใช้ในประเทศและเป็ นสิ นค้าเพื่อ การส่ งออก ประชาชนในชุ มชนจึงมี
รายได้จาก การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้
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
ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมจึงมี ลักษณะของการผสมผสานกันของทั้ง 3 กลุ่ ม ทั้งวัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา วิถี ชีวิต และประเพณี พ้ืนบ้าน การตั้งถิ่ นฐานของชุ มชน ในเขตชุ มชนจะเป็ นแหล่ ง
ค้าขายตลาด ธนาคาร บริ เวณรอบนอกจะเป็ นชุมชนหมู่บา้ นจัดสรร และการกระจัดกระจายของที่อยู่
อาศัยในเขตการเกษตรกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุ รกิ จ ตั้งอยู่เลขที่ 850 ถนนรามอิ นทรา 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
เนื่องจากชุมชนเป็ นแหล่งที่ต้ งั ของสถานประกอบการหลายประเภท ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจนถึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ดังนั้น
เศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนจึ ง มี ก ารหมุ น เวีย นของการลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ประชาชนมี ร ายได้จ าก
การเกษตรกรรมแบบดั้งเดิ ม การค้าขาย การรับจ้างในโรงงานอุ ตสาหกรรม การประกอบธุ รกิ จ
ส่ ว นตัว รั บ ราชการ สภาพชี วิต ความเป็ นอยู่โ ดยทั่ว ไปมี ค วามเป็ นอยู่พ อกิ น พอใช้ รายได้ข อง
ครัวเรื อน

เฉลี่ย20,000–50,000 ต่อเดือน

2.3 ข้อมูลผูป้ กครอง
ผูป้ กครองของวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ ส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับ
ม.3 ถึง ปริ ญญาตรี จากการสัมภาษณ์ และประวัตินักเรี ยน นักศึกษาผูป้ กครองประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ

และทางวิทยาลัยมีการดูแลช่วยเหลือผูป้ กครอง นักเรี ยน-นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการ
ให้โอกาสกูย้ มื เงินจากกองทุน กยศ. (กองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา)
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริ หารธุรกิจ (Thaksina Business technological College)ตั้งอยู่
เลขที่ 850 ถนนรามอิ นทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคัน นายาว กรุ ง เทพมหานคร 10230
เป็ น สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเปิ ดทาการสอนและก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์
เดิมเป็ นโรงเรี ยนช่างอุตสาหกรรมและช่างอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้เปิ ดสอนวิชาบัญชี
แผนกวิช าธุ ร กิ จ ทัว่ ไป จนในปี พ.ศ.2548 ได้เ ปิ ดท าการเรี ยนการสอนในระดับ ปวช. และ
ปวส. สายวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาการตลาด
เพือ่ ตอบสนองการขยายกิจการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการพัฒนางาน ด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การค้าขาย การประกอบธุรกิจ SME โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาต
ตั้งแต่ 14 ธ.ค.2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็ น
ผูอ้ านวยการคนปั จจุบ ัน มี นโยบายและความมุ่ งมั่นที่ จะสร้างวิทยาลัยให้มี ระเบียบวินัย และมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ สถานที่เรี ยนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยน สะอาด ร่ มรื่ น อุปกรณ์การ
เรี ยนที่ทนั สมัย ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ให้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง และให้ฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมเสริ มทักษะร่ วมกับหน่วยงานและสถาบันที่มีชื่อเสียง
ของเอกชนและของรัฐบาล เสริ มสร้างศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มี ประสิ ทธิภาพมีการ
บริ หารจัดการที่เป็ นระบบ ครู -อาจารย์เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นคุณภาพ
และคุณธรรมตามปรัชญา วิสยั ทัศน์และพันธกิจ

4. ข้ อมูลด้ านการบริหาร

4.1 คณะกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ตามที่ตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
5. ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตำแหน่งใน
คณะกรรมกำร

ชือ
่ – สกุล
นำงสำวรัชนีพร
พุคยำภรณ์
นำงเยำวลักษณ์
เพ็งอิ่ม
นำงนงลักษณ์
ตระกูลวงศ์
พันตำรวจเอกวีรชัย
โพธิปัตชำ
ร้อยตำรวจตรีลำเพย
หมวดเล็ก
นำงจินตนำ
บุญทับโถม
นำงสำวศิริพร
พุคยำภรณ์
นำงสำวจิตินันท์
อิส
โม

ประธำน
กรรมกำร
ผู้จัดกำร

ระยะเวลำ
กำรดำรง
ตำแหน่ง
4 ปี

ผู้อำนวยกำร

1 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 ปี

ผู้แทน
ผู้ปกครอง
ผู้แทนครู

3 ปี

4.2 ผูร้ ับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
E- mailThaksina5@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาเอก
สาขาPsy.D. (Organizational Management)
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 12 ตุลาคม 2553 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี
4.3 ผูจ้ ดั การ ชื่อ – สกุล นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม
โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริ ญญาตรี

4 ปี

E- mailThaksina5@hotmail.co.th
สาขา บริ หารธุรกิจ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 4 ปี
4.4 ผูอ้ านวยการ ชื่อ – สกุล นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์

3 ปี

โทรศัพท์ 0 – 2517 – 3999
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาโท

E- mailThaksina5@hotmail.co.th
สาขา ธุรกิจศึกษา

ดารงตาแหน่งนี้ต้งั แต่ 2 พฤษภาคม 2557 ถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 1 ปี

5. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
: ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
จานวน

ประเภท/ตาแหน่ ง

ต่ากว่ า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

- ผูอ้ านวยการ

-

-

1

-

1

- รองผูอ้ านวยการ/ผูช้ ่วย

-

-

1

-

1

- ผูจ้ ดั การ

-

-

1

-

1

-

-

3

-

3

- อาจารย์ประจา

–

36

2

-

38

- อาจารย์อตั ราจ้าง

-

12

8

-

20

- อาจารย์พิเศษ

-

19

-

-

19

-

67

10

-

77

- เจ้าหน้าที่

14

-

-

-

14

- ลูกจ้าง

8

-

-

-

8

22

-

-

-

22

22

67

13

-

102

1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

รวม
2. ผูส้ อน

รวม
3. บุคลากรสายสนับสนุน

รวม
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนของจานวนผูเ้ รี ยน : ครู (ภาพรวม) 2,143 : 77

สัดส่วนของจานวนผูเ้ รี ยน : ครู (ภาพรวม) 28 : 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
6. จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
: ข้ อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
หลักสู ตร/ประเภทวิชา

ชั้นปี

รวม

1

2

3

ระดับ ปวช.

417

402

477

ระดับ ปวส.

449

398

866

800

477

2,143

สาขาคอมพิวเตอร์

303

286

360

949

สาขาการบัญชี

85

97

89

271

สาขาธุรกิจค้าปลีก

29

19

28

76

417

402

477

1,296

สาขาคอมพิวเตอร์

159

167

326

สาขาการบัญชี

114

81

195

สาขาการตลาด

100

76

176

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

76

74

150

449

398

847

ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

1,296
847

ปวช. แยกตามสาขาวิชา

รวม ปวช.
ปวส. แยกตามสาขาวิชา

รวม ปวส.

หลักสู ตร/ประเภทวิชา
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปี
1

2

866

800

3

รวม
2,143

7. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. สถานศึกษา
1.1 ได้รั บเกี ยรติ บตั รเป็ นเจ้า ภาพการจัดโครงการแข่ง ขัน ทัก ษะวิช าชี พ ประจ าปี
การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย
กลุ่มกรุ งเทพมหานคร รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
1.2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบตั ิธรรมใน
พระพุทธศาสนา สามารถสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี โทเอก สังกัด
สานักเรี ยนวัดยานนาวา ได้เป็ นจานวนมาก ประจาปี การศึกษา 2557 จากสานัก
เรี ยน วัดยานนาวา สถาบันการศึกษาแห่ งคณะสงฆ์ไทย รับเมื่อวันที่ พฤษภาคม
2558
2. ผูบ้ ริ หาร
2.1 นายไทยรั ฐ ฤทธิ ไ กรพิ ช ญ์ ได้รั บ คัด เลื อ กให้เ ป็ น ผู ้บ ริ ห ารดี เ ด่ น ประจ าปี
การศึกษา 2557 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย
รับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
2.2 นายอนุชา สะเล็ม ได้รับคัดเลือกให้เป็ น ครู ดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2557 จาก
สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี วศึ ก ษาแห่ งประเทศไทย รับ เมื่ อ วัน ที่ 16
มกราคม 2558
2.3 นางสาวนิ รั ช ดา พรหมวงศ์ ได้รั บ การคัด เลื อ กเป็ นครู แ สนดี จากมู ล นิ ธิ
มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม (ดร.สุ ข พุคยาภรณ์ ) ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม และ
วิทยาลัยในเครื อไทย – เทค รับเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558

3. คณะครู -อาจารย์
3.1 นางวาสนา สังขมณี ได้รับการคัดเลื อ กเป็ นครู แสนดี จากมู ลนิ ธิมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุ ม (ดร.สุ ข พุคยาภรณ์ ) ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ วิทยาลัยในเครื อ
ไทย – เทค รับเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
3.2 นางสาวนั น ทิ ญ า กล้ า หาญ ได้รั บ การคัด เลื อ กเป็ นครู แ สนดี จากมู ล นิ ธิ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ วิทยาลัย
ในเครื อไทย – เทค รับเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
3.3 นางสาวทิ พย์สุ ดารั ตน์ ผู ้ปรึ กษา ได้รั บการคัดเลื อ กเป็ นครู แสนดี จากมู ลนิ ธิ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และ วิทยาลัย
ในเครื อไทย – เทค รับเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
4. นักเรี ยน – นักศึกษา
4.1 รางวัล เกี ยรติบตั รเหรี ยญทอง วิชา ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชี วศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่ นางสาวณัฐริ กา พรมเกตุ
4.2 รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชา ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่ นายธนดล สาทิพจันทร์
4.3 รางวัลเกี ย รติบ ัตรเหรี ยญทอง วิชา ประกวดสุ นทรพจน์ภ าษาจีน การแข่ งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่ นางสาวกฤติยา มหามาตย์

4.4 รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชา การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่ อการ
เรี ยนการสอน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจาปี การศึกษา 2557 จาก
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีแ ละอาชี วศึก ษาแห่ ง ประเทศไทย รั บเมื่ อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ได้แก่
- นายวัชริ นทร์ แฟงทอง,นายวันชัย พูลวงษา,
นางสาวศรัณยาภัคร จันทร์เพ็ชร ผลงานเรื่ อง บินสวยรวยสีสนั
- นางสาวณัฐติยา บุญชม,นายเวชสิษฎ์ เหมือนใจ,

นาย

ดลมินทร์ งามลาใย ผลงานเรื่ อง ประเพณี 4 ภาค
- นายอานนท์ สีหบุตร,นายธนากร บุญชัย,นายเกียรติชนก นิกาจิ๊
ผลงานเรื่ อง กาแล๊กซี่ เอฟวี บอร์ด้ ี
- นางสาวมนทกานต์ ชอบธรรม,นางสาวพรนภัส บางเมือง,
นางสาวศิริรักษ์ จิตรหาญ ผลงานเรื่ อง มหัศจรรย์ภูเก็ต
- นายจิรสิน ทรังสร้อย,นายทีปกร ทองสือ,นายวันชนะ น้อย
นาช
ผลงานเรื่ อง มหัศจรรย์พนั ธุป์ ลา
- นางสาววนิษฐา หุน้ จิน้ ,นางสาวเกตุศิรินทร์ หนักแน่น,
นางสาวยุพาวรรณ พันธุค์ ลอง ผลงานเรื่ อง 10 นักวิทยาศาสตร์
ในตานาน
- นางสาวกนกพรรณ มุสตอฟากุล,นางสาวจินตนา พานเทียน,
นางสาวเกตุศรา จุย้ กระยาง ผลงานเรื่ อง เปิ ดโลกสัตว์สงวน
- นางสาววราพร สุกประเสริ ฐ,นางสาวรัชฎาพร คาขา,
นางสาวอาธิติยา จิตตราง ผลงานเรื่ อง สบายดีเจ้า

- นางสาวฐิติกา ทัศนาลัย,นางสาวฐิติรัตน์ ทัศนาลัย,
นายมงคลชัย ม่วงพันธ์ ผลงานเรื่ อง หวานมาชีวาเปลี่ยน
- นางสาวกาญจนาพร สวยรู ป,นางสาวจตุรพร สี สด,
นางสาววราพร ยงสวัสดิ์ ผลงานเรื่ อง เปิ ดโลกการ์ตูนพุทธ
ประวัติ
- นายธนโชติ อภิญาวานิชย์กุล,นางสาวสุ ธาสินี บู่ซนั ,
นางสาวพัชริ นทร์ หวังพิทกั ษ์ ผลงานเรื่ อง พลังงานพาเพลิน
- นายชญานนท์ ขอมหงส์,นางสาวปาริ มา มณี วงษ์,
นางสาวสุนิตา ยุติธรรม ผลงานเรื่ อง สิ่งมหัศจรรย์อาหาร 5 หมู่
- นายธนาวุฒิ เจริ ญมาก,นางสาวสุภสั สร พงษ์นิล,
นายกิตติพงษ์ สุขเม่า ผลงานเรื่ อง เปิ ดโลกปิ โตเลียม
4.5 รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทอง วิชา การประกวดราวงมาตรฐาน การแข่งขันทักษะ
วิช าชี พ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
- นายจิระโรจน์

เดือนฉาย

- นางสาวจิราภรณ์

ทุมทอง

4.6 รางวัล เกี ยรติบ ัตรเหรี ยญเงิน วิชา ประกวดสุ น ทรพจน์ ภาษาไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่
- นายจิระโรจน์

เดือนฉาย

- นางสาวณัฐธิดา

ไตลังคะ

4.7 รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชา ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่
- นายสิทธิโชค

ไทยสุริยะ

- นางสาวอนันดา

เทียนมณี

4.8 รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชา ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันทักษะ
วิช าชี พ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่
- นางสาวชุติมนฑน์

โชคทวีวศิ ิษฐ์

- นายศวัสกร

ถี่ถว้ น

4.9 รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน วิชา การประกวดราวงมาตรฐาน การแข่งขันทักษะ
วิช าชี พ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่

4.10

- นายชัยยะ

ศรี ภา

- นางสาวมาลินี

ต่าเกษม

รางวัลเกี ยรติบตั รเหรี ย ญเงิน การประกวดร้อ งเพลงลู กทุ่งการแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 29 ประจ าปี การศึ กษา 2557 จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละอาชี ว ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่

- นายพงศธร

ค้อมทอง

- นางสาวนภัทรชล

4.11

ปรี ชากุลดารง

- นางสาวกนกสุวรรณ

อรรคจันทร์

- นางสาวจิราภรณ์

ทุมทอง

รางวัลเกียติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชาการบัญชี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

นักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 29 ประจาปี การศึกษา 2557 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชนร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ งประเทศไทย เมื่ อ
วันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่

4.12

- นางสาวรสจนา

จารุ ทสั สนี

- นางสาวอรนิสา

สุวรรณศรี

- นางสาวกฤติยา

มหามาตย์

- นางสาวอุโณทัย

พันธุศ์ รี

รางวัลเกี ยรติบตั รเหรี ยญทองแดง วิชา ประกวดสุ นทรพจน์ภาษาไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชี ว ศึ ก ษา ระดับ ชาติ ครั้ งที่ 29 ประจ าปี การศึ ก ษา 2557 จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่

4.13

- นายณัฐวุฒิ

เหมเสม

- นางสาวจิดาภา

อะโนมา

- นางสาวฐิติรัตน์

สัญญเขตต์

รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทองแดง ประเภทวิชา การประกวดมารยาทไทย

และการสมาคมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชี วศึ กษาระดับชาติครั้งที่ 29 ประจ าปี การศึก ษา 2557 จาก

ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนร่ ว มกับ สมาคมวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่

4.14

- นายชวิน

ทิวะกะริ นทร์

- นายวิวธิ ชัย

พุทธรักษ์

- นางสาวจิดาภา

อะโนมา

- นางสาวกชพรรณ

ดีพฒั นากุล

- นางสาวปวริ ศา

ทองห่วง

- นายจักรณพงษ์

สัมผัสชัยมงคล

- นายจิระโรจน์

เดือนฉาย

- นางสาวสุภรัณ

ซิงห์

- นางสาวอภิญญา

ผาวงษ์

- นางสาวธัญชนก

ขุนทิพย์

รางวัล เกี ย รติ บตั รเหรี ย ญทองแดง วิช า การประกวดราวงมาตรฐาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชี ว ศึ ก ษา ระดับ ชาติ ครั้ งที่ 29 ประจ าปี การศึ ก ษา 2557 จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนร่ วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย รับเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้แก่
- นายจักรณพงษ์

สัมผัสชัยมงคล

- นางสาวจิดาภา

อะโนมา

- นางสาวอภิญญา

ผาวงษ์

- นายสนธยา

อ่มใจ

- นางสาวศิริโสภา

หมอสาราญ

- นายสุธี

ทองธรรมชาติ

4.15

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการ SASANA “ฟุตซอลเกมส์ ครั้งที่ 4”

วันที่ 25 – 29 กันยายน 2557 ได้แก่

4.16

- นายอดิเรก

สายงาม

- นายสงกรานต์

พัดพรม

- นายธีรยุทธ

สุขโข

- นายเฉลิมศักดิ์

หงษ์ทวี

- นายอธิป

พวงมณี

- นายทริ ต

เซ็มแมนมัด

- นายทัศมัย

มะณิ จกั ร

- นายวิรภพ

ศรี บุญ

- นายสุริยา

รัตนรัตน์

- นายอมรเทพ

งามสอาด

รางวัล ชนะเลิ ศ LikeBall Futsal Youth Cup 2014 การแข่ ง ขัน ฟุ ต ซอล

เยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม LikeBall ได้แก่
- นายอดิเรก

สายงาม

- นายสงกรานต์

พัดพรม

- นายธีรยุทธ

สุขโข

- นายเฉลิมศักดิ์

หงษ์ทวี

- นายอธิป

พวงมณี

- นายทริ ต

เซ็มแมนมัด

- นายทัศมัย

มะณิ จกั ร

- นายวิรภพ

ศรี บุญ

- นายสุริยา

รัตนรัตน์

- นายอมรเทพ
4.17

งามสอาด

รางวัลชนะเลิ ศ การประกวดวงดนตรี คน้ หาดาว ก้า วสู่ ศิลปิ น ครั้ง ที่ 5

ระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ได้แก่

4.18

- นายชญานนท์

ขอมหงษ์

- นายนวพล

ขาวปลอด

- นายวุฒิพงษ์

ปทุมทอง

- นายพงศธร

ค้อมทอง

รางวัลรองชนะเลิ ศ อันดับที่ 1 IP Studio Music Challenge Under 19

years old เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ได้แก่

4.19

- นายชญานนท์

ขอมหงษ์

- นายนวพล

ขาวปลอด

- นายวุฒิพงษ์

ปทุมทอง

- นายพงศธร

ค้อมทอง

รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 การประกวดหนังสั้นเทิดพระเกียรติ งานวันพ่อ

แห่ งชาติ ปี ที่ 35 โครงการประกาศเกียรติคุณพ่อของแผ่นดิน เรื่ อง “แผ่นดินไทย
ใต้ร่ม พระบรามี ” ของสมาคมผูอ้ าสาสมัครและช่วยการศึกษา ผูจ้ ดั งานวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สวนอัมพร
4.20

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด รายการ อบต.บางบัวทอง

โอเพ่น เทควันโด แชมป์ เปี้ ยนชิพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ ฮอลล์กิจกรรม
ภายในองค์การบริ หารส่วนตาบลบางบัวทอง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่
นายอัยเรศ เจ๊ะโซะ
4.21

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด ROAD TO THE FUTURE

TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา มีนบุรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่ นายอัยเรศ เจ๊ะโซะ
8. 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 ้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพมีจรรยาบรรณวิชาชี พ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
9. จัด การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ กทัก ษะของผูเ้ รี ย นโดยความร่ ว มมื อ ของสถานประกอบการ
หน่วยงานองค์กร เพือ่ เพิม่ ทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพ
10. จัดกิจกรรมโครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของครู ผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรทุกฝ่ าย

ตอนที่ 2
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปี การศึกษา 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี การศึกษา 2557

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

ผู้เรียนและผู้สาเร็จ

ชีพ

อดนักอ่าน

สานักมาตรฐาน
การศึกษา

รี ยมความพร้อม

สานักมาตรฐาน

นวิชาชีพ

การศึกษา

รี ยมความพร้อมการ สานักมาตรฐาน

อนเสริ ม After

ฒนาฝี มือแรงงาน

ลินิกบัญชี

หลักสู ตรและการ

ารสอน

การศึกษา
สานักมาตรฐาน
การศึกษา
คณะวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิชาการบัญชี

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

นเทศการสอนครู

สานักมาตรฐาน
การศึกษา

ฐมนิเทศนักเรี ยน

สานักมาตรฐาน

าน

การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา

ข่งขันทักษะภายใน คณะวิชาการตลาด

บรรจุภณั ฑ์

นสัมพันธ์สาขา

คณะวิชาการตลาด

ะจาปี การศึกษา

และบายสีสู่ขวัญ

คณะวิชาการตลาด

ตลาด ประจาปี

7

กรบรรยายพิเศษ

นาศักยภาพ

หม่”

คณะวิชาการตลาด

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

รางผลิตภัณฑ์สบู่

คณะวิชาการตลาด

OD)ภาคเรี ยนที่ 1 ปี

7

ลึกครู กลอนสุนทร

หมวดวิชาพื้นฐาน

รบรรยายพิเศษ

หมวดวิชาพื้นฐาน

ไทยสายอาชีวะ”

งขันภายใน การ

หมวดวิชาพื้นฐาน

ายมือ หัวข้อ

ทย กวีโลก”

ชิญวิทยากรบรรยาย หมวดวิชาพื้นฐาน

“รักแท้ ดูแลไม่ได้”

รุ่ นยุคใหม่ใส่ใจ

หมวดวิชาพื้นฐาน

ศึกษาดูงานด้านการ คณะวิชาการตลาด

SMEs

นทาขนมไทย

หมวดวิชาพื้นฐาน

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

ส่งเสริ มการจัดทา

คณะวิชาการตลาด

ภาคเรี ยนที่ 2 ปี

7

ส่งเสริ มการจัดทา

คณะวิชาการตลาด

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี

7

ปฏิบตั ิธรรม รักษา คณะวิชาการตลาด

าวนา

ยาวชนวัยใส ร่ วมใจ หมวดวิชาพืน้ ฐาน

สนสถาน

ชิญวิทยากรบรรยาย หมวดวิชาพื้นฐาน

“ศีลธรรมไม่กลับมา

”

นภายใน ประกวด

หมวดวิชา

วามภาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

g Contest) เนื่องใน

ติในหัวข้อ My

s Best..............
Day

หมวดวิชา
ภาษาต่างประเทศ

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

นภายใน ประกวด

หมวดวิชา

พจน์ภาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

g Competition)เนื่อง

สต์ในหัวข้อ

y

นภายใน การ

หมวดวิชา

พลงสากล (TSN

ภาษาต่างประเทศ

Contest 2)

ชิญวิทยากรบรรยาย หมวดวิชา

“Ready to AEC”

ภาษาต่างประเทศ

Talk

หมวดวิชา

กรบรรยายพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ
หมวดวิชาพื้นฐาน

ไทยสายอาชีวะ”

ชิญวิทยากรบรรยาย คณะวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แข่งขันทักษะภายใน คณะวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

นสัมพันธ์รุ่นพีส่ ู่รุ่น คณะวิชา

ศึกษาดูงาน

บายศรี สู่ขวัญ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บายศรี สู่ขวัญก่อน

คณะวิชาการบัญชี

ติมเต็ม

คณะวิชาการบัญชี

การศึกษารุ่ นพีส่ ู่รุ่น

บรมอาชีพอิสระ

คณะวิชาการบัญชี

กษาดูงานนอก

คณะวิชาการบัญชี

ข่งขันภายในการ

คณะวิชาการบัญชี

รบัญชี

ตกรรมสิ่งประดิษฐ์

หนังสือนิทานบัญชี

คณะวิชาการบัญชี

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

กรบรรยายพิเศษ

คณะวิชาการบัญชี

ารสร้างโมเดลตาม

คณะวิชาการบัญชี

พอเพียง

ทยาลัยเทคโนโลยี

คณะวิชาการบัญชี

รธุรกิจ

นกีฬาฟุตซอลภายใน งานกิจกรรม

การศึกษา 2557

งเสริ มคุณธรรม แห่ งานกิจกรรม

รษา ประจาปี

7

วด TSN Freshly

งานกิจกรรม

4(ดาวเดือน

งเสริ มคุณธรรม พิธี งานกิจกรรม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

นีนาถ

นกีฬาเฉลิมพระ

ม่สู่วนั พ่อ”

งานกิจกรรม

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

รมพัฒนาศักยภาพ

งานกิจกรรม

นักเรี ยน-นักศึกษา

งานกิจกรรม

ษา 2557

งเสริ มคุณธรรม

งานกิจกรรม

ไหว้ครู ประจาปี

7และพิธีประดับ

มการนักเรี ยน

นกีฬาสีภายใน

งานกิจกรรม

ส์”

การบริการวิชาชีพสู่

เสริ มความเป็ นเลิศ

คณะวิชาการตลาด

ละวิชาชีพที่

ามต้องการของ

SR

คณะวิชาการตลาด

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ

การ/กิจกรรม

SR อบรมการทา

คณะวิชาการตลาด

น

นวัตกรรมและการ

ข่งขันทักษะทางด้าน สานักมาตรฐาน

วิจยั นวัตกรรมครู )

การศึกษา

งขันทักษะวิชาการ คณะวิชา

าลัยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รธุรกิจ

งไทยยุววานิช

สานักมาตรฐาน
การศึกษา

ภาวะผู้นาและการ

ฒนาบุคลากรของ

สานักมาตรฐาน

ระจาปี

การศึกษา

ษาดูงาน

สานักมาตรฐาน
การศึกษา

ซื้อหนังสือ/ต่ออายุ สานักมาตรฐาน

รนิตยสาร

การศึกษา

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ผนงาน

ะดับสถานศึกษา)

การ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่ดาเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณที่ใช้

โครงการ

ดาเนินงาน

(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
(คน)
ครู -อาจารย์ นักศึกษา

ชุมชน

ตารางที่ 1

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 โดยภาพรวม

ของสถานศึกษา
จานวนโครงการ

หน่ วยงาน

งบประมาณที่ใช้

ผลการประเมินโครงการ

ตามแผน

ปฏิบัติจริง

(บาท)

ร้ อยละ

ค่าเฉลี่ย

สานักมาตรฐานการศึกษา

13

13

886,000

87.17

4.36

สานักบริ การ

34

34

3,771,150

85.40

4.17

คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22

22

26,000

86.04

4.30

คณะวิชาการบัญชี

17

17

12,000

89.53

4.48

คณะวิชาการตลาด

6

6

6,000

90.67

4.53

คณะวิชาการจัดการโลจิสติกส์

8

8

-

90.21

4.08

หมวดวิชาพื้นฐาน

7

7

10,500

88.84

4.44

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

6

6

7,500

83.29

4.16

113

113

4,719,150.00

87.64

4.32

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ

จากตารางที่ 1 สรุ ปว่า การดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมของวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2557 มี จานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิ การ ทั้ง สิ้ น 113โครงการ ดาเนิ น การตาม
แผนงาน จานวน 113 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 4,719,150 บาท ผลการ
ประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็ นร้อยละ 87.64

ตารางที่ 2

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 สานัก

มาตรฐานการศึกษา
แผนงาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการยอดนักอ่านประจาเดือน
โครงการเตรี ยมความพร้อมสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการเตรี ยมความการสอบ VNET
โครงการสอนเสริ ม After Class
โครงการนิเทศการสอนครู
โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน
นักศึกษาฝึ กงาน
โครงการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ (งานวิจยั นวัตกรรมครู )
โครงการกรุ งไทยยุววานิช

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ใช้

ห้องสมุด
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยน
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก
ภายในประเทศ

ตลอดปี การศึกษา
ภาคเรี ยน 2/57

1,000.00
-

จาน
ครู อาจารย
60
10

ตลอดปี การศึกษา

-

10

ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

-

10
77
12

ภาคเรี ยน 2/57

6,000.00

38

ตลอดปี การศึกษา

-

0

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาประจาปี
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ประเทศญี่ปนุ่
โครงการจัดซื้อหนังสือ/ต่ออายุ
ห้องสมุด
สมาชิกวารสารนิตยสาร
โครงการ 5,000 สร้างสรรค์
โรงอาหาร
โครงการส่งเสริ มทักษะทางวิชาการ
วท.ทักษิณา
และวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาเยาวชน
บริ หารธุรกิจ
ความเป็ นเลิศ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

ตลอดปี การศึกษา 110,000.00

52

ต.ค.-57
465,000.00
ตลอดปี การศึกษา 23,000.00

10
-

ภาคเรี ยน 1/57
ภาคเรี ยน 2/57

88,000.00
200,000.00

8
100

886,000.00

170

จากตารางที่ 2 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของสานักมาตรฐานการศึกษา
ในปี การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น

13 โครงการ ดาเนินการ

ตามแผนงาน จานวน 13 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 886,000 บาท ผล
การประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็ นร้อยละ 87.17

ตารางที่ 3

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 สานักบริ การ

โครงการ/กิจกรรม

รงการซ่อมบารุ งครุ ภณั ฑ์

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วท.ทักษิณา

ตลอดปี

บริ หารธุรกิจ

การศึกษา

รงการปรับปรุ งภูมิทศั น์และพัฒนา

วท.ทักษิณา

ตลอดปี

แวดล้อม

บริ หารธุรกิจ

การศึกษา

รงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

วท.ทักษิณา

ตลอดปี

บริ หารธุรกิจ

การศึกษา

มูลนิธิ/สงเคราะห์

พ.ย. 57- เม.ย.

รงการแบ่งปั นรอยยิม้ เสริ มสร้างความสุข

รงการราลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
120,000.00

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
58
2143

660,000.00

58

-

-

24,000.00

-

2143

ชุมชน
-

130

-

58
วท.ทักษิณา

1 ก.ย. 57

2,000.00

170

-

บริ หารธุรกิจ

รงการแม่ตวั อย่าง

วท.ไทยบริ หาร

24 ส.ค. 57

40,000.00

120

-

รงการเยาวชนดีเด่น

วท.ไทยบริ หาร

20 ก.ย. 57

30,000.00

171

-

รงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

รร.มัธยมเขต

พ.ย. 57 - เม.ย.

115,000.00

600

-

กรุ งเทพ

58

ม.ศรี ปทุม

23 ก.พ. 58

50,000.00

80

-

รงการครู แสนดี

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

รงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายใน ทักษิณา วท.ทักษิณา
ปี การศึกษา 2557

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
65
1,200

ชุมชน

1 - 31 ก.ค. 57

2,000.00

-

10 ก.ค. 57

8,000.00

20

1,200

-

28 ก.ค. 57

90,000.00

33

412

-

9-11 ต.ค. 57

214,500.00

4

130

-

18 พ.ค. 57

70,000.00

27

950

600

19 มิ.ย.57

4,000.00

15

600

-

5 ก.ย. 57

310,000.00

65

1,200

-

4 ธ.ค. 57

6,000.00

65

1,200

ตลอดปี

100,000.00

6

56

-

26 มิ.ย. 57

1,000.00

65

1200

-

22 ก.พ. 58

7,000.00

12

150

บริ หารธุรกิจ

รงการส่งเสริ มคุณธรรม แห่เทียนจานาพรรษา วท.ทักษิณา

ะจาปี การศึกษา 2557

บริ หารธุรกิจ

รงการการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ”วัน

วท.ทักษิณา

สู่วนั พ่อ”

บริ หารธุรกิจ

รงการค่ายฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ค่ายไอซ์แลนด์ รี
สอร์ท กาญจนบุรี

รงการปฐมนิเทศ นักเรี ยน-นักศึกษาใหม่ ปี

วท.ทักษิณา

รศึกษา 2557

บริ หารธุรกิจ

รงการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม พิธีไหว้ครู วท.ทักษิณา

ะจาปี การศึกษา 2557และพิธีประดับเข็ม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริ หารธุรกิจ

ะกรรมการนักเรี ยน นักศึกษา

รงการ แข่งขันกีฬาสีภายใน “ทักษิณาเกมส์”

วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

รงการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

วท.ทักษิณา

อยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช

บริ หารธุรกิจ

รงการค่ายผูน้ า

จ.กาญจนบุรี

รงการ To Be Number One

รงการประชุมผูป้ กครองเครื อข่าย

การศึกษา
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

โครงการ/กิจกรรม

รงการลอยกระทง

สถานที่ดาเนิน
โครงการ
วท.ทักษิณา
วท.ทักษิณา

งเจ้าพระบรมราชินีนาถ

บริ หารธุรกิจ

รงการคาระวะครู

วท.ทักษิณา

รงการค่ายคุณธรรม - จริ ยธรรม

รงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
3,000.00

7 ส.ค. 57

2,000.00

57

1,200

15 ม.ค. 58

5,000.00

33

700

590,700.00

10

358

437,250.00

7

265

673,200.00

12

408

181,500.00

5

110

25

950

-

65

800

1 - 31 ก.ค. 57

2,000.00

65

1,200

1 - 31 ก.ค. 57

5,000.00

65

800

บริ หารธุรกิจ
จ.ชลบุรี

ตลอดปี
การศึกษา

จ. นครปฐม

ตลอดปี
การศึกษา

จ. นครราชสีมา

ตลอดปี
การศึกษา

จ. สมุทรสงคราม

27 - 29 พ.ย. 57

รงการรณรงค์งดสูบบุหรี่

วท.ทักษิณา

30 ม.ค. 58

1,000.00

ตลอดปี

10,000.00

บริ หารธุรกิจ

รงการการแข่งขันกีฬาเพือ่ การประชาสัมพันธ์ วท.ทักษิณา

รงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน

ครู นักศึกษา
อาจารย์
62
1142

6 พ.ย. 57

รงการค่ายเกษตร

รงการเลือกตั้งกรรมการนักเรี ยน

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

บริ หารธุรกิจ

รงการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

รงการค่ายสานรักเสริ มวินัย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บริ หารธุรกิจ

การศึกษา

วท.ทักษิณา

18 ก.พ. 58

บริ หารธุรกิจ
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

รงการประกวด TSN FRESHY DIAMOND

วท.ทักษิณา

14

บริ หารธุรกิจ

ชุมชน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)
3,771,150.00

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
996
24,188

ชุมชน
600

จากตารางที่ 3 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของสานักบริ การ ในปี การศึกษา
2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 34 โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน จานวน
34 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 3,771,150 บาท ผลการประเมินโครงการ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็ นร้อยละ 85.40

ตารางที่ 4

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 คณะวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

รงการศึกษาดูงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

ศูนย์การประชุม

กิต์ ิ งาน Com mart ปวส.

แห่งชาติสิริกิต์ ิ

รงการอบรม Internet เบื้องต้น ให้กบั ชุมชน

รงการ SSR การใช้โปรแกรม Excel สถาน

วท.ทักษิณา

ะกอบการบริ ษทั Thai law

บริ หารธุรกิจ

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

21 มิ.ย. 57

-

28 มิ.ย. 57

-

8

45

6 ก.ย. 57

-

15

42

ครู นักศึกษา
อาจารย์
3
92

ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

รงการอบรม Internet เบื้องต้น ให้กบั

วท.ทักษิณา

กครองโรงเรี ยนเครื อข่าย

บริ หารธุรกิจ

รงการแข่งขันภายในสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่

วท.ทักษิณา

ย โปรแกรม Flash หัวข้อชีวติ และวัฒนธรรม

บริ หารธุรกิจ

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

22 พ.ย. 57

-

24 ก.ค. 57

1,000.00

5

35

25 ธ.ค. 57

1,000.00

5

30

21 ส.ค. 58

1,000.00

5

46

28 ส.ค. 57

1,000.00

5

30

23 ธ.ค. 57

1,000.00

5

30

6 ม.ค. 58

1,000.00

5

30

20 ม.ค. 58

1,000.00

5

30

1 ก.ย. 58

5,000.00

10

240

30 ม.ค. 58

4,000.00

5

39

ครู นักศึกษา
อาจารย์
8
32

ย

รงการแข่งขันภายใน ออบแบบกล่องบรรจุ

วท.ทักษิณา

ฑ์

บริ หารธุรกิจ

รงการแข่งขันภัยในออกแบบโมเดลจาก

วท.ทักษิณา

รแกรม Google Sketchup หัวข้อออกแบบหรู

บริ หารธุรกิจ

สบาย

รงการแข่งขันภายในตัดต่อวิดีโอ หัวข้อเรื่ อง

วท.ทักษิณา

ะราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง

บริ หารธุรกิจ

รงการแข่งขันภายในตัดต่อวิดีโอ หัวข้อเรื่ อง

วท.ทักษิณา

คโนโลยีกบั เทคโนโลยีในปั จจุบนั

บริ หารธุรกิจ

รงการแข่งขันภายในสร้างตัวละครกราฟฟิ ก

วท.ทักษิณา

นิเมชัน่ 3 D ห้องสูท

บริ หารธุรกิจ

รงการแข่งขันภายในการเขียนโปรแกรม

วท.ทักษิณา

นวณด้วย VB2010

บริ หารธุรกิจ

รงการแข่งขัน NSC

วท.ทักษิณา

รงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สช.

บริ หารธุรกิจ
วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

ชุมชน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ก้าวทัน

วท.ทักษิณา

คโนโลยีสมัยใหม่

บริ หารธุรกิจ

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ รู ้คิดรู ้ใช้

วท.ทักษิณา

มพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม

บริ หารธุรกิจ

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ การสื่อสาร

วท.ทักษิณา

นเทคโนโลยีดิจิตอล

บริ หารธุรกิจ

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ เส้นทางสาย วท.ทักษิณา

ชีพ

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

8 ส.ค. 57

2,000.00

1 ส.ค. 57

2,000.00

5

168

19 ก.ย. 57

2,000.00

5

160

20 ก.พ. 58

2,000.00

8

150

23 ม.ค. 58

2,000.00

7

185

18 ก.ย. 58

-

2

81

6 ก.พ. 58 ,13

-

2

81

15 ส.ค. 58

-

2

97

30 ม.ค. 58 , 6

-

2

88

26,000.00

122

1,913

ครู นักศึกษา
อาจารย์
5
182

ชุมชน

บริ หารธุรกิจ

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษดูดีได้ดว้ ยไอ วท.ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

รงการศึกษาดูงาน ที่สถานี Work Point

บริ ษทั เวอร์คพอยต์
จากัดมหาชน

รงการศึกษาดูงาน พิพธิ ภัณฑ์ 3D ที่ Art

Art Paradise

adise ปวช. 2

ก.พ. 58

รงการศึกษาดูงานรายการบริ ษทั Work Point

บริ ษทั เวอร์คพอยต์

ส.

จากัดมหาชน

รงการศึกษาดูงาน ตันแลนด์

ศูนย์การเรี ยนรู ้ตนั
แลนด์

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ก.พ. 58

จากตารางที่ 4 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในปี การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 22 โครงการ ดาเนินการตาม
แผนงาน จานวน 22 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 26,000 บาท ผลการ
ประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็ นร้อยละ 86.04

-

ตารางที่ 5

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 คณะวิชาการ

บัญชี

โครงการ/กิจกรรม

รงการคลินิกบัญชี

รงการบายศรี สู่ขวัญก่อนปิ ดภาคเรี ยน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

วิทยาลัยเทคโนโลยี

5 ก.ย. 14

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี

-

29 ม.ค. 14

26

100

-

ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

น้อง

ทักษิณา

รงการศึกษาดูงาน

ชุมชน

บริ หารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยี

รงการศึกษาดูงาน

ครู นักศึกษา
อาจารย์
2
40

ทักษิณา

รงการเติมเต็มประสบการณ์การศึกษารุ่ นพีส่ ู่

รงการอบรมอาชีพอิสระ SMEs

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

13 ก.พ. 15

1,000.00

2

80

-

2 ส.ค. 14

1,000.00

3

50

-

10 ก.ย. 14

-

1

40

-

12 ก.ย. 14

-

2

82

-

บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
ไทยเพรซิ เดนซ์
ฟูดส์
โรงกษาปณ์

โครงการ/กิจกรรม

รงการศึกษาดูงาน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ
ศูยศ์ ิลปาชีพบาง

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

30 ม.ค. 14

-

20 ก.ย. 14

2,000.00

1

40

-

22 ส.ค. 14

2,000.00

3

68

-

16 ก.พ. 15

2,000.00

3

80

-

19 ก.ย. 14

1,000.00

4

15

ภาคเรี ยนที่

2,000.00

3

200

-

-

ครู นักศึกษา
อาจารย์
2
88

-

บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยี

ษฐกิจพอเพียง

ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ

รงการธนาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณา

วิทยาลัยเทคโนโลยี

หารธุรกิจ

ทักษิณา

1/2557

บริ หารธุรกิจ
โรงเรี ยนบ้างเกาะ

25 ก.ค. 14

-

1

39

รงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการที่

โรงเรี ยนคลองสอง

23 ส.ค. 15

-

1

53

บสนองความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ องการ

ต้นนุ่น

บสนองความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ องการ

รมรายรับ - รายจ่าย

รมรายรับ - รายจ่าย

ชุมชน

ทักษิณา

รงการประกวดการสร้างโมเดลตามแนว

รงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการที่

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ไทร

รงการประกวดวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ POP Up วิทยาลัยเทคโนโลยี

ะ หนังสือนิทานบัญชี

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

บริ ษทั ท.วัฒนกิจ

23 ม.ค. 15

-

โครงการ/กิจกรรม

รงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการที่

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
-

ชุมชน
20

บสนองความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ อง ตุก๊ ตา ซัพพลาย จากัด

กเศษผ้าและคานวณต้นทุนผลิต

รงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการที่

ชุมชนจามจุรี

23 ม.ค. 15

วิทยาลัยเทคโนโลยี

5 ก.ค. 14

30

บสนองความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่ อง ตุก๊ ตา

กเศษผ้าและคานวณต้นทุนผลิต

รงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่ นน้อง

1,000.00

100

100

-

12,000.00

154

1075

50

ทักษิณา
บริ หารธุรกิจ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

จากตารางที่ 5 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของคณะวิชาการบัญชี ในปี
การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น

17โครงการ ดาเนินการตาม

แผนงาน จานวน 17 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท ผลการ
ประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 คิดเป็ นร้อยละ 89.53

ตารางที่ 6
ตลาด

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 คณะวิชาการ

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

รงการสานสัมพันธ์สาขาการตลาด ประจาปี
รศึกษา 2557

ห้อง A 811

5 ก.ค. 57

1,000.00

รงการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่ อง “การ
ฒนาศักยภาพการตลาดรุ่ นใหม่”
รงการศึกษาดูงานด้านการดาเนินธุรกิจ SMEs

ห้องประชุม ดร.
จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

1-ส.ค.-57

2,000.00

25-ส.ค.-57

รงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการและ
าชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

บริ ษทั เวิร์กพอยต์
เอ็นเตอร์เทนเมนต์
จากัด มหาชน
ศูนย์อาหารบ้าน
กองเอียด

19 ก.ย. 57

รงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการและ
าชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ชุมชนรามอินทรา
เนรมิต

22 ส.ค. 57

โครงการ/กิจกรรม

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
8
60

ชุมชน
-

5

80

-

2

129

-

1,000.00

3

20

30

1,000.00

3

20

30

22 ก.ค. 57
1,000.00
1
20
ครงการ SSR อบรมขนมวาฟเฟิ ล และเทคนิค โรงเรี ยนบ้านเกาะ
รขาย
สรุปผลการดาเนินงาน
6,000.00
16
329
จากตารางที่ 6 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของคณะวิชาการตลาด ในปี

91

การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 6โครงการ ดาเนินการตาม
แผนงาน จานวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ผลการ
ประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็ นร้อยละ 90.67

151

ตารางที่ 7

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 คณะวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนินโครงการ

งการทาวาฟเฟิ ลพร้อมวางแผน

โรงเรี ยนนายทหารชั้น

นินงานโดยใช้ PDCA

ประทวน กรมยุทธศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
2
42

ชุมชน

12 มิ.ย.2557

-

20

30 มิ.ย.2557

-

2

42

20

8 ก.ค.2557

-

2

41

20

18 ก.ค.2557

-

2

41

20

ทหารอากาศ

งการสอนทาพวงกุญแจเม็ดบีช พร้อม

กลุ่มผูป้ ระกอบการ

แผนดาเนินงานโดยใช้ PDCA

ร้านอาหาร ตลาดน้ าบึง
พญา

งการทาสบู่พร้อมวางแผนดาเนินงาน

ชุมชนเคหะร่ มเกล้า

ใช้ PDCA

ลาดกระบัง

งการสอนทาลูกชุบชาววัง พร้อม

กลุ่มผูป้ ระกอบการ

แผนดาเนินงานโดยใช้ PDCA

ร้านอาหาร ตลาดมีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนินโครงการ

งการสอนทาเทียนเจล พร้อมวางแผน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
ครู นักศึกษา
อาจารย์
2
41

ชุมชน

ชุมชนนิมิตรใหม่ ซอย 8 9 ส.ค.2557

-

20

งการบรรยายให้ความรู ้เรื่ องต้นทุนโลจิ

บริ ษทั พี วี คอนกรี ต ลา

-

2

45

20

กส์

ลูกกา คลอง 7
-

2

45

20

-

2

45

20

16

342

160

นินงานโดยใช้ PDCA
22 ส.ค.2557

งการสอนถักสร้อยข้อมือ พร้อมวางแผน ศูนย์การศึกษานอกระบบ 2 พ.ย.2557

นินงานโดยใช้ PDCA

และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เขตคลองสามวา

งการสอนถักหมวกไหมพรม พร้อม

ชุมชนเคหะร่ มเกล้า

แผนดาเนินงานโดยใช้ PDCA

ลาดกระบัง

10 พ.ย.2557

สรุปผลการดาเนินงาน

จากตารางที่ 7 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของคณะวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ในปี การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 8โครงการ ดาเนินการ
ตามแผนงาน จานวน 8 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ผลการประเมินโครงการ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็ นร้อยละ 90.21

ตารางที่ 8
พื้นฐาน

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 หมวดวิชา

สถานที่ดาเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

การลาลึกครู กลอนสุนทรภู่

ห้องประชุม ดร.

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

26 มิ.ย. 57

2,000.00

2 มิ.ย. 57 - 16

-

50

1,000

-

26 ก.ค. 57

-

2

20

-

มิ.ย. 57 - ก.พ.

-

10

800

-

30 มิ.ย. 58

2,000.00

7

250

-

ครู นักศึกษา
อาจารย์
15
283

ชุมชน
-

จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

การวัยใสใส่ใจคุณธรรม (ตักบาตรข้าวสาร

ลานเอนกประสงค์

รแห้ง)

วท.ทักษิณา

การเยาวชนวัยใส ร่ วมใจทานุบารุ งศาสนสถาน มันยิดนูรุ้ลอิสลาม

ก.ย. 57

(คูคต)

การปฏิบตั ิธรรม รักษาศีล เจริ ญภาวนา ณ วัด

วัดราษฎร์ - ศรัทธา

ร์ -ศรัทธาธรรม

ธรรม

การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อภาษาไทย

ห้องประชุม ดร.

าชีวะ

จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

การทอดผ้าป่ าสามัคคี ณ วัดพิบูลย์ธรรมาราม

วัดวิบูลย์ธรรมาราม

1 ก.พ. 57

6,500.00

25

50

15

การวัยใสใส่ใจคุณธรรม (ตักบาตรข้าวสาร

ลานเอนกประสงค์

3 พ.ย. 57 - 20

-

50

1,000

-

รแห้ง)

วท.ทักษิณา

ก.พ. 58

การแข่งขันภายในการตอบปั ญหา

วท.ทักษิณา

6 ก.พ. 58

1,000

-

20

-

11,500.00

159

3,423

15

สรุปผลการดาเนินงาน

58

จากตารางที่ 8 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของหมวดวิชาพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 8โครงการ ดาเนินการตามแผนงาน
จานวน 8 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 11,500 บาท ผลการประเมิน
โครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 คิดเป็ นร้อยละ 88.46

ตารางที่ 9

สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี การศึกษา 2557 หมวดวิชา

ภาษาต่างประเทศ
สถานที่ดาเนิน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

รงการ Morning talk

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ครู นักศึกษา
อาจารย์
58
2100

ชุมชน

วท.ทักษิณา

ตลอดปี

บริ หารธุรกิจ

การศึกษา

วท.ทักษิณา

มิ.ย. 57 -ส.ค. 57

1,000.00

10

8

-

ห้องประชุม ดร.

ธ.ค. 57 - ก.พ.

1,000.00

80

12

-

จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

58

รงการแข่งขันภายใน อ่านบทความ

ห้องประชุม ดร.

พ.ค.58 -ธ.ค. 58

1,000.00

10

8

-

ษาอังกฤษ

จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

รงการ Christmas day

ห้องประชุม ดร.

พ.ค.57 - ม.ค. 58

2,000.00

350

12

-

ห้องประชุม ดร.

8 พ.ค. 57 - 29

2,500.00

370

12

-

จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

ส.ค. 57
7,500.00

820

52

-

รงการแข่งขันภายใน บทความวันแม่

-

บริ หารธุรกิจ

รงการบรรยายพิเศษ English Fun Time

รงการTSN Idol season 2

-

จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ (คน)

จันทร์ ชุ่มเมืองปั ก

สรุปผลการดาเนินงาน

จากตารางที่ 9 สรุ ปว่า การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
ในปี การศึกษา 2557 มีจานวนโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ทั้งสิ้น 6 โครงการ ดาเนินการตาม
แผนงาน จานวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 7,500 บาท ผลการ
ประเมินโครงการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.16 คิดเป็ นร้อยละ 83.29

