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ค าน า 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2561  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและฝ่ายต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา  2561  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  ทุกภาคส่วนและหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปรระจ าปีฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะวิชาชีพและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย  สังคมโลก  และมีผลการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญาวิทยาลัย 
ความรู้เยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม สรรสร้างคุณความดี 

 

ความรู้เยี่ยม   หมายถึง  การส่งเสริมพัฒนานักเรียน/นักศึกษา  ให้มีความรู้ท่ีดีเยี่ยมในด้านวิชาการและวิชาชีพ  
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ให้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญาหเป็นและมีความช านาญ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อได้อย่างดีเย่ียม 
 เปี่ยมด้วยคุณธรรม   หมายถึง  การปลูกฝัง  ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียน/นักศึกษา  เป็นผู้มีคุณธรรม      มี
ความขยัน  ซื่อสัตรย์สุจริต  มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  มีวินัย  มีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น  
ตลอดจนเป็นผู้มีความเมตตาต่อบุคคลท่ัวไปและห่างไกลยาเสพติด 
 สรรสร้างคุณความดี   หมายถึง  การน าความรู้และความมีคุณธรรมท่ีดีไปใช้ในการด ารงชีวิต  มีความคิด
สร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
สีประจ าวิทยาลัย 

สีม่วง-ขาว 

 สีม่วง   เป็นสีท่ีมีความโดดเด่น  อยู่ในตนเองและเป็นสีท่ีเข้าได้กับทุกสี 
  หมายถึง  นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  จะต้องเป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้น า  
มีจิตใจกว้างขวาง  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  สุภาพเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 สีขาว   เป็นสีแห่งความดี  ความงาม  ความสะอาด  บริสุทธิ์ 
  หมายถึง  นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  จะด ารงตนเป็นคนดี          มี
คุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักในการด ารงชีวิต  มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณความดี  เพื่อความเจริญงอกงามแก่ตนเอง  
ครอบครัว  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ 

 
วิสัยทัศน์ 

“ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” 
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
“ ทักษะดี  วินัยเด่น  มีจิตอาสา ” 

 
คุณธรรม  อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา 

“ ประหยัด  สุภาพ   รับผิดชอบ” 
 



พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
เป้าหมาย 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะท่ีดี 

2. สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  
ตลาดแรงงาน 

3. สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและการบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
7. สถานศึกษามีนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและผู้เรียนท่ีสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชม 
 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความรู้  คุณธรรม  สอดคล้องกับทักษะของพลเมืองในศตวรรรษท่ี 21  
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาผู้เรียน 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
8. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  และงานวิจัย 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

ความเป็นมา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 30/1 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดท าการสอน
เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2520 บนพื้นท่ี 7 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา เดิมใช้ช่ือว่า “ โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์หัวหิน ” โดย
มี นายสุชัย  ออสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้ง มีนางช านาญ  ออสุวรรณ  เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเพทาย  อมาตยกุล  เป็นผู้จัดการ
นายเกรียงไกร  รัตนบ ารุง  เป็นครูใหญ่  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทอาชีวศึกษา 
ต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 พ.ศ.2521  ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน” 
 พ.ศ.2521 ได้เปล่ียนแปลผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็น นายสุชัย  ออสุวรรณ  โดยท่านผู้อ านวยการสุชัย      
ออสุวรรณ  เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในอ าเภอหัวหิน และเป็นผู้บริจาคท่ีดินจ านวน 15 ไร่ ซึ่งติดกับโรงเรียนพณิชยการ    
หัวหิน เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลหัวหิน มีเจตนารมณ์ในการก่อต้ังและด าเนินกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
โดยมุ่งหวังให้เป็นโรงเรียนของท้องถิ่นท่ีจะให้การศึกษาในด้านพาณิชยกรรม และการบริหารธุรกิจแก่บุตรหลาน เยาวชนใน
อ าเภอ   หัวหินและอ าเภอใกล้เคียง ท่านต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การศึกษา การ
อบรม การส่ังสมประสบการณ์ชีวิตและสังคม มุ่งหวังให้เยาวชนเติบโนเป็นคนดีท่ีมีคุณค่า มีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณภาพ                
มีความสามารถท่ีจะต้องมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นไทย ศิปลวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคต 
 พ.ศ.2529 ได้เปล่ียนแปลงผู้จัดการเป็นนายชนะการณ์  ออสุวรรณ  และมี นางสาวศรีสมร  สืบบุญวงศ์  เป็น
ครูใหญ่  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2524 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในระดับ ปวช. 
ประเภทวิชา พณิชยกรรม สาขา พณิชยการ (การบัญชี การขาย และการเลขานุการ) 
 พ.ศ.2531 ได้เปล่ียนแปลงหลักสูตรจาก ปวช.2524 เป็น ปวช.2530 ของกรมอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2532 ได้เปล่ียนแปลครูใหญ่ เป็น นายยุทธพงศ์  ทองทิพย์ 
 พ.ศ.2533 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตร และเปิดสอน 2 รอง คือ รอบเช้า และรอบบ่าย โดยรอบเช้าเปิดสอน
ระดับ ปวช. หลักสูตร ปวช.30 ของกรมอาชีวศึกษา รอบบ่าย เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยใช้หลักสูตรของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ในสายวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การขาย และการตลาด 
 พ.ศ.2534 ได้เปล่ียนแปลงผู้รับใบอนุญาตเป็น นายชนะการณ์  ออสุวรรณ (บุตรชาย) และผู้จัดการเป็น          
นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ เป็นผู้บริหารกิจการโรงเรียน และสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้อ านวยการ นายสุชัย  ออสุวรรณ 
ต่อไป 
 พ.ศ.2535 ได้รับอนุญาตให้ขยายเนื้อท่ีดิน ซึ่งติดต่อกันอีก 9 ไร่ 69 1/10 ตารางวา รวมเป็นท่ีดินท้ังส้ิน 16 ไร่ 81 
1/10 ตารางวา และขออนุญาตใช้แบบแปลน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ช้ัน และได้รับอนุญาตเปล่ียนแปลหลักสูตร
รอบเช้า จากหลักสูตร ปวช.2530 ของกรมอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2530 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 



 พ.ศ.2536 ได้รับอนุญาตให้ใช้แบบแปลน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนช้ันเดียวขนาด 4 ห้องเรียน และได้รับอนุญาต
ให้ใช้อาคารเรียนในปีการศึกษาเดียวกัน 
 พ.ศ.2537 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ในรอบ
บ่าย ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และได้รับอนุญาตให้เพิ่มความจุของ
นักเรียนรอบเช้า และรอบบ่าย จากเดิม 280 คน เป็นรอบเช้า ระดับ ปวช. เป็น 460 คน รอบบ่าย ระดับ ปวช. เป็น 180 
คน ระดับ ปวส. เป็น 210 คน 
 พ.ศ.2538 ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง ในระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นเครื่องแบบตามสี
ม่วง-ขาว ของโรงเรียน ซึ่งใช้อยู่ ในปัจจุบัน, ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรและเพิ่มหลักสูตร รอบเช้าในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในสายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และรอบบ่าย
เพิ่มหลักสูตร ปวส. สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความจุนักเรียนรอบเช้า 17 ห้องเรียน จ านวน 675 
คน รอบบ่าย 11 ห้องเรียน จ านวน 375 คน ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด 4 ช้ัน 12 
ห้องเรียน 4 ห้องประกอบ ซึ่งท าให้โรงเรียนมีอาคารเรียนรวม 3 หลัก 23 ห้องเรียน 
 พ.ศ.2539 ได้รับอนุญาตให้เพิ่มความจุนนักเรียนจากเดิมเป็น รอบเช้า ระดับ ปวช. 540 คน ระดับ ปวส. 330 คน 
รวม 870 คน, รอบบ่าย ระดับ ปวช. 270 คน ระดับ ปวส. 510 คน รวม 780 คน 
 พ.ศ.2540 ได้รับอนุญาตเพิ่มหลักสูตร ปวช. ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ในรอบเช้า 
 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน และห้องเรียนท่ีสร้างต่อเติมในอาคารเรียน 3 เป็นห้องเรียน 2 ห้อง ห้องฝ่าย
กิจกรรมนักเรียน 1 ห้อง และห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียน 1 ห้อง โดยโรงเรียนจะมีอาคารเรียนท้ังหมด 3 หลัง รวม 25 
ห้องเรียน 
 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับและเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2540 ในรอบบ่ายระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงได้ และได้รับอนุญาตให้เพิ่มความจะนักเรียนรอบเช้า และรอบบ่าย ดังนี้ 
 รอบเช้า  ระดับ ปวช. 675 คน  ระดับ ปวส. 300 คน รวม  975  คน 
 รอบบ่าย ระดับ ปวส. 270 คน  ระดับ ปวส. 300 คน รวม  570  คน 
 พ.ศ.2541 ได้เพิ่มห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า (ยี่ห้อ CANNON) และเครื่องค านวณ (ยี่ห้อ SAHRP) อย่างละ     1 
ห้องเรียน มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เพื่อติดต้ังระบบ LAN และทดลองติดต้ัง
ด าเนินการใช้ Internet ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
 พ.ศ.2542 จัดสอน Internet ในรายวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวช., ปวส. และในปีนี้ได้รับเกียรติบัตรเป็น
โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดสารเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 
 พ.ศ.2543 ได้ปรับปรุงอาคารเรียนช้ันเดียวขนาด 7 ห้องเรียน โดยเปล่ียนหลังคาและปูพื้นด้วยกระเบ้ืองคัมพาน่า
ตลอดท้ังหลัง และซ่อมแซมทาสีใหม่ มีการปรับปรุงสนามกีฬาคอนกรีต ซึ่งเดิมเป็นสนามวอลเล่ย์บอล และเซปักตะกร้อ 
เพื่อใช้เป็นสนามบาสเกตบอล 
 มีการรื้อโรงอาหารหลังเก่า ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ และปรับปรุงเป็นโรงจอดรถ และลานจอดรถ เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมบริเวณหน้าโรงเรียน ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 



 พ.ศ.2544 โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด 5 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2547 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2545 
 พ.ศ.2545 ได้เปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์           
รุ่น Celeron 1.7 GHz จ านวน 45 เครื่อง  
 พ.ศ.2546 ได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตรในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา 
พณิชยกรรม สาขางาน ภาษาต่างประเทศ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขาวิชา การโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว สาขางานการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 เพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จ านวน 30 เครื่อง และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห้องสมุด ห้องพักครู และห้อง
ส านักงานฝ่ายต่างๆ จ านวน 15 เครื่อง และใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เช่ือมโยงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
ห้องสมุด 
 พ.ศ.2548 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ ADSL ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 และ
เช่ือมโยงระบบอินเตอร์เน็ตไปห้องส านักงานของฝ่ายต่างๆ ห้องสมุด และห้องพักครู  
 พ.ศ.2549 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบการควบคุมการเรียนการสอนส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 
 ติดต้ังและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ระบบการบริหารจัดการ และ
ระบบการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศในห้องเรีย และห้องปฏิบัติการทุกห้อง เพื่อส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ 2) 
เมื่อวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2549 ซึ่งได้รับผลการประเมินสถานศึกษาในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.54 
 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ ด้วยคู่มือเชิงระบบโรงเรียนเครือข่ายรุ่นท่ี 1 ของสมาคม
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและส านักงาน สสส. 
 พ.ศ.2550 ได้รับการประกาศ “รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา” ในระดับ ดีมาก ค่าเฉล่ีย 
4.54 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 
2549 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2550 
 พ.ศ.2552 ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับ ปวช. สาขา ธุรกิจค้าปลีก 
ในระบบทวิภาคี (เรียนในโรงเรียน และฝึกงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) 
 พ.ศ.2553 จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ฉบับท่ี 3 ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2553-256) เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี 
 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบควมคุมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
จ านวน 45 เครื่อง 



 ด าเนินการจัดเช่าซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน MIS-School 
(Management Information System School) เพื่อใช้ในการจัดการระบบบริหารจัดการศึกษา และการบริการนักเรียน/
นักศึกษา ของโรงเรียน 
 พ.ศ.2554 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) (องค์การมหาชน) รอบท่ี 3 เมื่อวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 2554 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ผ่านการประเมิน) 
 ได้พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยการใช้เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ขนาด 20 Mb และพัฒนา
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อเช่ือมโยงการให้บริการระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการศึกษา และการบริการ
สารสนเทศแก่บุคลากรและนักเรียน/นักศึกษา ควบคุมพื้นท่ีทุกอาคารของสถานศึกษา 
 พ.ศ.2555 ด าเนินการปรับแผนพัฒนาสถานศึกษา ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2553-2556) ให้สอดคล้องกับการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา ต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ, การจัดการเรียนการสอน, การจัดกิจกรรมนักเรียน และอื่นๆ  
 การด าเนินการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีฐานข้อมูลและการใช้งานท่ีสมบูรณ์ 80% 
(เกือบครบทุกด้าน) 
 พ.ศ.2556 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบควบคุมการเรียนการสอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จ านวน 40 เครื่อง 
 ติดต้ังและพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมท่ัวท้ังโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ระบบการ
บริหารจัดการ และการสืบค้นข้อมูล 
 พ.ศ.2557 ทาสีอาคารเรียน อาคารส านักงานและห้องปฏิบัติการทุกห้อง ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณอาคาร
ส านักงาน และอาคารเรียนทุกอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพปัจจบุันของสถานศึกษา 

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี การขาย 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ และธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี) และประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว สาขางานการท่องเท่ียว 

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว (รับผู้จบ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย) ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร 2 ปี 

สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ภาษาต่างประเทศ และการจัดการท่องเท่ียว 

2. ผู้บริหารและบุคลากร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 7 คน ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ มีรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา, ฝ่าย
อ านวยการ, ฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี, ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหาร 

2.1.1 ต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต คือ นายชนะการณ์  ออสุวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

บัณฑ์ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาบัยเซาท์เวสเทอร์น ประเทศฟิลิปปินส์ และจบการศึกษาระดับปรริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสบการณ์ท างาน 36 ปี 

2.1.2 ต าแหน่งผู้อ านวยการ คือ นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประสบการณ์ท างาน 34 ปี 

2.1.3 ต าแหน่งผู้จัดการ คือ นางสาวอิสรียา  ออสุวรรณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ประสบการณ์ท างาน 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 จ านวนบุคลากร  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน ของแต่ละปี 

ปีการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอนประจ า บุคลากรสนับสนุน นักการภารโรง 
เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย 
รวม 

2555 2 22 12 4 3 43 

2556 2 23 10 3 3 41 

2557 3 21 9 3 3 39 

2558 3 24 7 4 2 40 
2559 3 21 6 4 2 36 

 

2.3 วุฒิการศึกษาของผู้บริหาร, ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุน 

ปีการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนประจ า บุคลากรสนับนสนุน 

ปวส. ป.ตรี ป.โท ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 
2555 - 18 6 2 2 6 2 

2556 - 19 6 2 2 6 2 

2557 - 18 6 2 1 6 - 
2558 - 21 6 2 1 4 - 

2559 - 18 6 2 1 3 - 

3. นักเรียน และนักศึกษา  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ของแต่ละปี 
ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) ระดับ ปวช. (คน) ระดับ ปวส. (คน) 

2555 496 413 83 

2556 419 341 78 
2557 372 322 50 

2558 374 317 57 

2559 332 278 54 

4. อาคารสถานที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้ 
- อาคารอ านวยการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องจัดเก็บพัสดุและผลิตเอกสารจ านวน 1 ห้อง และ

ห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและผู้รับใบอนุญาต จ านวน 1 ห้อง 

- อาคารเรียน 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันเดียว จ านวน 7 ห้องเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน 

จ านวน 5 ห้อง ห้องฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการบัญชี 

จ านวน 1 ห้อง 



- อาคารเรียน 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว จ านวน 4 ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ

พิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเครื่องค านวณและปฏิบัติส านักงาน จ านวน 1 ห้ อง และ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 

- อาคารเรียน 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน จ านวน 21 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเรียนจ านวน     

9 ห้อง และห้องปฏิบัติการจ านวน 6 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย และห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด

อังกฤษ จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการตลาด 

จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการท่องเท่ียว จ านวน 1 ห้อง 

ห้องสมุดขนาด 2 ห้องเรียน จ านวน 1 ห้อง ห้องพักครู จ านวน 1 ห้อง ห้องพยาบาลและห้องปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี จ านวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 ห้อง และห้องศูนย์

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 1 ห้อง 

อาคารประกอบ 
- อาคารบ้านพัก 5 หลัง ประกอบด้วย บ้านนักการภารโรง 2 หลัง และส าหรับนักเรียนหอพักหญิง จ านวน 

3 หลัง จ านวน 75 คน 

- โรงจอดรถ จ านวน 3 แห่ง 

สนามกีฬา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน มีสนามกีฬาและบริเวณท่ีประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มรื่น มีสนามกีฬา

ฟุตบอลขนาดกลาง จ านวน 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม 

5. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีการแบ่งภารกิจของสถานศึกษาและ
การบริหารจัดการ แบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบออกเป็นฝ่าย 5 ฝ่าย ในแต่ละฝ่ายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ 
และหัวหน้างานต่างๆ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละฝ่าย มีการด าเนินงานตามแผน มีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายงานผลต่อผู้บริหารโดยต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
 โรงเรียนฯ ได้จัดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

2. ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 

3. ฝ่ายอ านวยการ 

4. ฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี 

5. ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และแต่ละฝ่ายได้จัด                          งานตามโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

   
 
 
 

  

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำงจันทร์จ ำรัส  เกิดพันธ์ 

หัวหน้ำแผนงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
นำงสำวปัทมำ  ทิมดี

หัวหน้ำแผนงำนวัดผลและประเมินผลและบรรณำรักษ์ 
นำงสำวศุภฐำนัทธ์    บุญแจ่ม 

หัวหน้ำงำนแผนงำนวิชำกำร 
นำงสำวนำทนำรี  ทองค ำ 

 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรยีนกำรสอน 

นำงสำวนำทนำรี   ทองค ำ 

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวธัญพร  เชำวนนท์ 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนวัดผลและประเมินผล 

นำงสำวปภัสสร  ปลีฟัก 
 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
และแผนงำนประชำสัมพันธ์ภำยนอก 

นำงสำวผำสุข  ทิพย์เท่ียงแท้ 

หัวหน้ำแผนงำนกำรเงิน 
นำงปทุม  มณีต้น 

นำยทะเบียน 
นำงจรรยำ  จงเจริญ 

หัวหน้ำแผนงำนบัญชี - พัสดุ 
นำงรัตติยำ  จันทำยนะ 

หัวหน้ำแผนงำนบุคคลและงำนสำรบรรณ 
นำงสำววำสนำ  หล ำร่ ำไป 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนบัญชี - พัสดุ 
นำงมำลี  ช่วยแก้ว 

 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนบุคคลและงำนสำรบรรณ 
นำยสหนิตย์  กุญชรทรัพย์ 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนกำรเงิน 
นำงสำศิริกำญจน์  กล้ำแข็ง 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน / นักศึกษำ 
และหัวหน้ำแผนงำนปกครองนักเรียน/นักศึกษำ 

นำงทัศนีย์  ศิริมงคล 

 

หัวหน้ำแผนงำนสัมพันธ์ชุมชน 
นำยจตุพร    ค  ำประเสริฐ 

หัวหน้ำแผนงำนกิจกำรนักเรียน/นักศึกษำ 
นำยบัณฑิต  มีแก้ว 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนกิจกำรนักเรียน/นักศึกษำ 
นำงสำวจินตนำ  ใจเร็ว 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนปกครองนักเรียน/นักศึกษำ 
นำงสำวปัญญำรัตน์     อำจสัญจร 

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรและอำคำรสถำนท่ี 
และหัวหน้ำแผนงำนอำคำรสถำนท่ี 

นำงพเยำว์    พรำหมณ์คล  ำ 

หัวหน้ำแผนงำนพฒนำโภชนำกำรและสุขำภิบำล 

นำงสำวสีฝุ่น   คชพันธ์ 

 
หัวหน้ำแผนงำนพัฒนำสุขภำพและอนำมัย 

นำงสำวสีฝุ่น   คชพันธ์ 

งำนรักษำควำมสะอำด เขต 1  (ส่วนหน้ำ)  
KHINSANWIN  MYANMAR 

KYAWMYINTTHEIN  CHATSO 
 

งำนรักษำควำมสะอำด เขต 2 (ส่วนหลัง) 
นำงเสำวภำคย์  กำญจนำพร 

หัวหน้ำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 
นำยประยงค์  ฝำรมี 

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 
นำยวิชัย  โพธ์ิสุวรรณ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ / หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ 

นำยวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมำ 

 

หัวหน้ำแผนงำนนโยบำยและกำรวำงแผน 
นำงสำวพจนำพร    แสงเงิน 

 

 

หัวหน้ำแผนงำนพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม 
นำยบัณฑิต  มีแก้ว 

 

หัวหน้ำแผนงำนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 

นำงสำวชลธิชำ  เตชะเจริญกิจ 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนงำนพัฒนำงำนวิจัย 
และนวัตกรรม 

นำงสำวจินตนำ  ใจเร็ว 
 

คณะกรรมกำร 
บริหำรสถำนศึกษำ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำร
หัวหิน 

ผู้จัดกำร 
นำงสำวอิสรียำ  ออสุวรรณ 

ผู้รับใบอนุญำต 
นำยชนะกำรณ์  ออสุวรรณ 

รองผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
นำงจันทร์จ ำรัส    เกิดพันธ์ 

ผู้อ ำนวยกำร 
นำงอัจฉรียำ  ออสุวรรณ 



 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ – ติดตามประจ าปี 
      

 

 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 



 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายวิชาการ 
แผนงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 
  

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 
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นียมการ

เรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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แผนงานวิชาการ                นางสาวนาทนารี     

1. งานวิทยบริการ 
 

                  
2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง   
ห้องสมุด 

            2 2.3 2.3.2 นางศุภฐานัทธ์ นางจันทร์จ ารัส 30,000  

3. งานปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

            2 2.3 2.3.2 
นางสาวนาทนารี 
หัวหน้าสาขาวิชา 

นางจันทร์จ ารัส 100,000  

4. โครงการจัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยี 

 
           2 2.3 2.3.2 นางสาวนาทนารี นางจันทร์จ ารัส 30,000  

5. โครงการบริการวิชการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 

           3 3.1 3.1.2 
นางสาวนาทนารี 
หัวหน้าสาขาวิชา 

นางจันทร์จ ารัส 10,000  

6. โครงการเครือข่ายอาชีวศึกษา 
   เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
           3 3.1 3.1.1 

นางสาวนาทนารี 
หัวหน้าสาขาวิชา 

นางจันทร์จ ารัส  -  

  
รวม 170,000 

 
 

ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน       ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
         ( นางสาวนาทนารี  ทองค า )                  ( นางจันทร์จ ารัส     เกิดพันธ์ ) 
 
ลงชื่อ................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการ 
       ( นายวุฒิศักด์ิ     ลีพรหมมา )                  ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ ) 
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วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายวิชาการ 

แผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 
 

  

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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แผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                นางสาวปัทมา     

1. โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

           2 2.1 2.1.1 
นางสาวปัทมา 

อาจารย์สาขาวิชา 
นางจันทร์จ ารัส 10,000  

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ             2 2.1 2.1.2 นางสาวปัทมา นางจันทร์จ ารัส 10,000  

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนของครู             2 2.2 2.2.3 นางสาวปัทมา นางจันทร์จ ารัส -  

4. งานกิจกรรมการเรียนการสอน             2 2.2 2.2.3 นางสาวปัทมา นางจันทร์จ ารัส 25,000  

5 งานสาขาวิชา             2 2.2 2.2.3 นางสาวปัทมา นางจันทร์จ ารัส 24,000  

6. กิจกรรมรักการอ่าน             2 2.2 2.2.3 นางศุภฐานัทธ์ นางสาวปัทมา 1,000  

7. โครงการสารสนเทศสู่อนาคต             2 2.2 2.2.3 
นางสาวพจนาพร 
อาจาร์สาขาวิชาคอม 

นางจันทร์จ ารัส  - 24,610 

8. โครงการศึกษาดูงาน              2 2.2 2.2.3 
นางจันทร์จ ารัส 

อาจารย์สาขาวิชา 
นางจันทร์จ ารัส - 46,625 

9. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาสากล                    

 9.1 กิจกรรมส่งเสริมภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน             2 2.2 2.2.3 นางสาวปภัสสร นางสาวปัทมา 1,000 - 

                  71,000 71,235 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 
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การเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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                  71,000 71,235 
 9.2 กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่การท างาน             2 2.2 2.2.3 นายทินกร   นางสาวปัทมา 5,000 - 

10. โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

            2 2.2 2.2.3 
นางจันทร์จ ารัส 
หัวหน้าสาขาวิชา 

นางสาวปัทมา 5,000 - 

11. โครงการเก่งดี มีสุข 
 

              นางจันทร์จ ารัส    

  11.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

            1 1.1 1.1.2 นางสาวนาทนารี นางทัศนีย์ -  

  11.2 กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
           3 3.1 3.2.1 นางสาวพจนาพร นางทัศนีย์ -  

  11.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

           2 2.2 2.2.3 นางสาวปัทมา นางทัศนีย์ -  

  11.4 กิจกรรมพัฒนาความรู้และความสามารถ
ทางวิชาการ 

 
           3 3.1 3.1.1 นางสาวปภัสสร นางทัศนีย์  - - 

  11.5 กิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มี
มาตรฐานสู่สากล 

            2 2.2 2.2.3 นางสาวปัทมา นางทัศนีย์ - - 

12. โครงการศูนย์บ่มเพาะ             1 1.2 1.2.1 
นางจันทร์จ ารัส 
นางสาวปัทมา 

นางสาวนาทนารี 
นางจันทร์จ ารัส   - - 

13. โครงการสร้างประสบการณ์และรายได้
ระหวา่งเรียน 

            1 1.2 1.2.1 
นางสาวปัทมา 
นางจันทร์จ ารัส   

นายวุฒิศักด์ิ - - 

14. โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 

            2 2.2 2.2.3 
นายจตุพร 
นายทินกร 

นางจันทร์จ ารัส   500 - 

15. โครงการฝึกงาน                นางจันทร์จ ารัส    - 39,500 

 15.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน             2 2.2 2.2.6 
นางจันทร์จ ารัส 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวธัญพร 
นางสาวปัทมา - 11,700 

                  81,500 110,735 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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                   81,500 110,735 

  15.2 กิจกรรมนิเทศติดตามดูแล นร./นศ.
ระหว่างฝึกงาน 

            2 2.2 2.2.6 
นางจันทร์จ ารัส 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวปัทมา - 17,000 

  15.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกงาน             2 2.2 2.2.6 
นางจันทร์จ ารัส 
ฝ่ายวิชาการ 

นางสาวปัทมา - 3,800 

  15.4 กิจกรรมสัมมนาฝึกงาน             2 2.2 2.2.6 
นางสาวปัทมา 

อาจารย์สาขาวิชา 
นางสาวปัทมา - 7,000 

16. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง 
 

           1 1.2 1.2.4 
นางสาวปัทมา 

อาจารย์สาขาวิชา 
นางสาวปัทมา 35,000 - 

17. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพ
พื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

           
 1 1.2 1.2.4 

นางสาวปัทมา 
อาจารย์สาขาวิชา 

นางจันทร์จ ารัส 100,000 - 

18. โครงการทวิภาคีจัดการศึกษาระบบ 
 

           2 2.2 2.2.6 
นางจันทร์จ ารัส 
นางสาวปัทมา 

นายวุฒิศักด์ิ 10,000 - 

19. โครงการวันวิชาการ       
  

    2 2.2 2.2.3 
นางสาวนาทนารี 
อาจารย์สาขาวิชา 

นางสาวปัทมา 21,000 - 

  247,500 110,735 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 358,235 

ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน       ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
         ( นางสาวปัทมา    ทิมดี )                 ( นางจันทร์จ ารัส     เกิดพันธ์ ) 
 
ลงชื่อ................................................... รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ลงชื่อ..........................................................ผู้อ านวยการ 
       ( นายวฒุิศักด์ิ     ลีพรหมมา )                 ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ ) 
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วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายวิชาการ    

แผนงาน  วัดผลประเมินผล 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงินอุดหนุน 
พ.ค 

มิ.ย
. 

ก.ค
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ส.ค
. 

ก.ย
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ต.ค
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ม.ค
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แผนงานวัดผลประเมินผล                นางศุภฐานัทธ์    

1. งานวัดผลและประเมินผล             1 1.1 1.1.1 นางสาวธัญพร นางศุภฐานัทธ์ 5,000  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    

  2.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและ
แก้ไขผลการเรียน 

            1 1.1 1.1.1 นางสาวธัญพร นางจันทร์จ ารัส 500.-  

  2.2 กิจกรรมติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมอบวุฒิบัตร 

            1 1.1 1.1.1 
นางศุภฐานัทธ์
นางสาวธัญพร 

นางจันทร์จ ารัส 500.-  

3.  โครงการทดสอบ V-NET             1 1.1 1.1.3 
นางจันทร์จ ารัส 
นางสาวธัญพร 

นายวุฒิศักด์ิ 5,000.-  

4. โครงการประเมินมาตรฐานผู้เรียน             1 1.1 1.1.2 
นางสาวปภัสสร 
หัวหน้าสาขาวิชา 

นางจันทร์จ ารัส 1,000.-  

5. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             1 1.1 1.1.2 
นางศุภฐานัทธ์

หัวหน้าสาขาวิชา 
นางจันทร์จ ารัส 5,000.-  

6. โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพ             1 1.1 1.1.2 
นางศุภฐานัทธ์

หัวหน้าสาขาวิชา 
นางจันทร์จ ารัส 2,000.-  
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 
2561 2562 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค มิ.ย. 

ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค
. 

ก.พ. 
มี.ค
. 

เม.ย. 
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ตร

ฐา
นส
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ด็น
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แผนงานวัดผลประเมินผล                    64,000 - 

7. โครงการส ารวจคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

            1 1.2 1.2.3 
 

นางศุภฐานัทธ์ 
 

 นางจันทร์จ ารัส  1,000  

8. โครงการนิเทศการสอน             2 2.2 2.2.4 
นางสาวปภัสสร 

 
นางศุภฐานัทธ์ 500.- - 

9. โครงการประเมินคุณภาพการสอน 
โดยผู้เรียน 

            2 2.2 2.2.4 
นางสาวปภัสสร 
นางสาวธัญพร 

นางจันทร์จ ารัส 500.- - 

10.โครงการประเมินประสิทธิภาพ
ครูผู้สอน 

            2 2.2 2.2.4 
นางสาวปัทมา 
นางสาวธัญพร 

นางจันทร์จ ารัส 500.- - 

  รวม 66,500 - 

 
 
 

 
 
 

 
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน       ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
      ( นางศุภฐานัทธ์    บุญแจ่ม )                 ( นางจันทร์จ ารัส     เกิดพันธ์ ) 
 
ลงชื่อ....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ลงชื่อ....................................................ผู้อ านวยการ 
       ( นายวฒุิศักด์ิ     ลีพรหมมา )                ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ) 
             
 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X  X 



วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

ประจ าปีการศึกษา  2561 
แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนงานวิชาการ    
1. งานวิทยบริการ 
  

1.   เพื่ อ ใ ห้นัก เ รียน/ นักศึกษามีแหล่ ง เ รียน รู้ที่
หลากหลายและสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เป้าหมายท่ี  4 
           สถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
     

มาตรฐานท่ี  2   การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3 
       ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.2 
  

2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด 2.  เพื่อให้ห้องสมุดมีความพร้อมในด้านการบริการสื่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆไว้ให้แก่คณะครุ/อาจารย์ และนักเรียน/
นักศึกษา 

 เป้าหมายท่ี  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      สถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมี ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี  2   การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3 
       ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.2 
 

3. งานปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

3.  เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติมี
สภาพที่พร้อมสมบูรณ์ที่จะบริการในการใช้อุปกรณ์
การเรียนการอสอนแก่นักเรียน/นักศึกษา และมี
จ านวนพอเพียงต่อจ านวนนักเรียน/นักศึกษา 

เป้าหมายท่ี  4 
      สถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
     

มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3 
       ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.2 
4. โครงการจัดซื้อ   จัดหาสื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยี 

4.  เพื่อให้คณะครู/อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนที่
ทันสมัยและพอเพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในแต่ละสาขาวิชา 

 เป้าหมายท่ี  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      สถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมี ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี  2   การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3 
       ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.2 

5. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน 1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการบริการชุมขน 
2.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ การ
แสดงออกต่อชุมชน 

เป้าหมายท่ี  6 
     สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน
องค์การต่าง ๆ  ในการจัดการ ศึกษาและการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  
 
 
 

มาตรฐานท่ี  3   การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินท่ี  3.1 
       ด้านความช่วยเหลือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 3.1.2 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. โครงการเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในด้านทักษะต่าง ๆ แก่
นักเรียน/นักศึกษา 

เป้าหมายท่ี  6 
        สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน 
องค์การต่าง ๆ  ในการจัดการ ศึกษาและการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

มาตรฐานท่ี  3     การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการประเมินท่ี  3.1 
        ด้านความช่วยเหลือในการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 3.1.1 
 
 

แผนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    
1. โครงการสัมมาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  

1.  เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู/อาจารย์    ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
2.  เพื่อให้คณะครู/อาจารย์ ได้ตระหนักถึงการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนตามสาขาวิชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เป้าหมายท่ี  2 
        สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน    สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน     

มาตรฐานท่ี  2     การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.1 
       ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.1.1 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2.  เพื่อให้คณะครู/อาจารย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ 

 เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน     
 

มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.1 
        ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยย่อยท่ี 2.1.2 

 

3. โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครู 3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนให้คณะครู/
อาจารย์เกิดทักษะในการจัดเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ 
 

เป้าหมายท่ี  2 
         สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน     

มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

4.  งานกิจกรรมการเรียนการสอน 1.  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนการเรียน ส่งผลให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างประสิทธิ 
     ภาพ 

เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ   
ตลาดแรงงาน      
 
 
      
 

มาตรฐานท่ี  2   การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.  งานสาขาวิชา 5.  เพื่อให้คณะครู/อาจารย์ได้มีการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
สมรรถนะของแต่ละสาขาวิชา 

 เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่   
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน    สถาน
ประกอบการ   ตลาดแรงงาน          

มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 
6. กิจกรรมรักการอ่าน 6.  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน/นักศึกษา มีนิสัยใน

การรักการอ่าน และส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษารู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน     สถานประกอบการ   
ตลาดแรงงาน     

มาตรฐานท่ี  2     การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

7. โครงการสารสนเทศสู่อนาคต 7.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้, ความเข้าใจทางเทคโนโลยี 
และ 
    สามารถใช้งาน ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าหมายท่ี  2 
        สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน     สถาน
ประกอบการ   ตลาดแรงงาน         

 มาตรฐานท่ี  2     การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
        ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 
8. โครงการทัศนศึกษาดูงาน 8.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนด้วยตัวเองจาก

สถานประกอบการจริงหรือแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้
นักเรียน/นักศึกษาได้รับทักษะและประสบการณ์จริง
จากการทัศนศึกษา 

เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่   
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน     สถาน
ประกอบการ   ตลาดแรงงาน         

 มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
     ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

9. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาสากล 
   9.1 กิจกรรมส่งเสริมภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
 
   9.2 กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสู่การท างาน 

 
 

1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถ
สื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดทักษะและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่  สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ   
ตลาดแรงงาน         

 
 
 มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

10. โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
 
 

1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน/ นักศึกษา เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่  สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ   
ตลาดแรงงาน         
 
 
 
 

 มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
        ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
11. โครงการเก่งดีมีสุข 
     11.1  กิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     11.2  กิจกรรมส่งเสริมความริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     11.3  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนแบบบูรณาการ 
     11.4  กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถทาง 
             วิชาการ 
     11.5  กิจกรรมพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้ 
             มีมาตรฐานสู่สากล 

1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่ดีเป็นคนดี และคนเก่ง 
ทั้งด้าน 
    1.1  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาวิชาชีพ 
    1.2  ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
    1.3  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
    1.4  พัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
    1.5  พัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้มีมาฐานสู่สากล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้มีการพัฒนาตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

เป้าหมายท่ี  2 
        สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน     

มาตรฐานท่ี  1     คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
        ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 1.1.2 
 

12.  โครงการศูนย์บ่มเพาะ  1.  เพื่อให้ส่งเสริมนักเรียน/ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้
เกิด 
     ประโยชน์ 
2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้สร้าง
รายได้ระหว่างเรียน  
 

เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน     

มาตรฐานท่ี  1    คณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.2 
        ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 1.2.1 

13.  โครงการสร้างประสบการณ์และรายได้ระหว่าง
เรียน 

1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รู้จักการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 
2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาได้ใช้
เวลา 
     ให้เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน 

เป้าหมายท่ี  2 
       สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน  สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน     

มาตรฐานท่ี  1     คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
       ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 1.1.2 

14.  โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 

1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีจิตส านึกและทัศนคติที่ดี 
มีความซื่อสัตย์ 

 เป้าหมายท่ี  5 
       สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนิน การตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 มาตรฐานท่ี  2     การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 
15.  โครงการฝึกงาน 
      15.1  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึกงาน 
      15.2  กิจกรรมนิเทศ ติดตามดูแลนักเรียน/
นักศึกษาระหว่างฝึกงาน 
      15.3  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกงาน       

1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้น าความรู้ที่รับจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ 
 

 เป้าหมายท่ี  2   
         สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 
 

 มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
         ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.6 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    15.4  กิจกรรมสัมมนาฝึกงาน 2.   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความ

เช่ือมั่นให้กับนักเรียน/นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
3.   เพื่อเป็นการติดตาม ก ากับ ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในขณะฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

  

16.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง 1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้เกิดทักษะและ
กระบวนการคิดในการเข้าร่วมกิจกรรมการแช่งขันใน
ระดับภาค 

เป้าหมายท่ี  2   
         สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน    ชุมชน    สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

มาตรฐานท่ี  1     คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.2 
         ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 1.2.4 

17.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

1.  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา
ได้มีการพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
2.  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษา
ในการเข้าร่วมการแช่งขัน 

เป้าหมายท่ี  2   
         สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

มาตรฐานท่ี  1    คณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.2 
          ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 1.2.4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18.  โครงการการจัดการศึกษาระบบทิวภาคี   1.  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาใน
พัฒนา 
    ทักษะความรู้ ความสารมารถและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายท่ี  2   
        สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   ชุมชน   สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

เป้าหมายท่ี   5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนิน 
การตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

มาตรฐานท่ี  2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.6 

19.  โครงการวันวิชาการ 
 

1.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รู้จักการท างานเป็นทีม 
2.   เพื่อเป็นการส่งเสริม, สนับสนุนให้นักเรียน/
นักศึกษาน าผลงานออกจัดแสดง ส่งผลให้นักเรียน/
นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ช้ินงาน 

เป้าหมายท่ี  2   
         สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน    ชุมชน   สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

มาตรฐานท่ี  2     การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2 
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.2.3 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนงานวัดผลประเมิน    
1. งานวัดผลประเมินผล 
  

1.  เพื่อให้คณะครู/อาจารย์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนิน 
     เก่ียวกับการจัดท าเอกสารทางวิชาการและเอกสารการวัดผล 
     ประเมินผล 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
         ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.1 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    2.1  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียน 
    2.2  กิจกรรมติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มอบวุฒิบัตร 

2.  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีการแก้ไขและปรับปรุงผลการเรียน 
    ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
3.  เพื่อเป็นการเชิดชูนักเรียน/ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 มาตรฐานท่ี  1     คณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
       ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.1 
3.  โครงการทดสอบ  V-NET 4.  เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษา 

5.  เพื่อเป็นการวัดผลการเรียนรู้ของต่อนักเรียน/นักศึกษา
ระดับชาติ 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 มาตรฐานท่ี  1    คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
        ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.3 
4.  โครงการประเมินมาตรฐานผู้เรียน 
  

6.  เพื่อเป็นการประเมินทักษะความรู้ของนักเรียน/นักศึกษา 
    ระดับช้ัน  ปวช. – ปวช. 2  และปวส.  1 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี  1     คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
        ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.2 

5.  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

7.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน/นักศึกษาในการ
เข้ารับการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
8.  เพื่อเป็นการประเมินผลการสอนของคณะครู/อาจารย์ 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  1    คณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
        ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.2 

 
 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.  โครงการประเมินมาตรฐานอาชีพ 9.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับการประเมินผลการ

เรียนอย่างหลากหลาย 
เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี  1    คณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีพ
ศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
        ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.2 
 

7.  โครงการส ารวจคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 10.  เพื่อเป็นการวางแผนการส ารวจถึงคุณภาพของนักเรียน/ 
     นักศึกษาที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี  1    คณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการประเมินท่ี  1.1 
        ด้านความรู้ 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  1.1.1  
 

8.  โครงการนิเทศการสอน 11.  เพื่อเป็นการช่วยเหลือคณะครู/ อาจารย์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

เป้าหมายท่ี  5   
         สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 

มาตรฐานท่ี   2      การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2  
       ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นประเมินย่อยท่ี  2.2.4 

9.  โครงการประเมินคุณภาพการสอนโดยผู้เรียน 12.  เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของคณะครู/อาจารย์โดยนักเรียน/นักศึกษา 
 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 

มาตรฐานท่ี   2     การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2  
        ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นประเมินย่อยท่ี  2.2.4 

10. โครงการประเมินประสิทธิภาพครูผู้สอน 13.  เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของคณะครู/อาจารย์ใน 
     การปฏิบัติหน้าที่การสอนและการจัดท าเอกสารประกอบการ 
     เรียนการสอน 
 
 

เป้าหมายท่ี  5   
        สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 

มาตรฐานท่ี   2    การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.2  
        ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นประเมินย่อยท่ี  2.2.4 

 



 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ – ติดตามประจ าปี 
      

 

 
 

  

 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำมฝ่ำยอ ำนวยกำร 

แผนงำนพัฒนำศักยภำพของครูและบุคลำกร    ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
โครงกำร / งำน / กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สอดคล้องกับ 

 
ผู้รับผดิชอบ 

 

 
ผู้ตดิตำม 

 

งบประมำณ 

2561 2562 

มำ
ตร

ฐำ
นส

ถำ
นศึ

กษ
ำ 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเม

ิน 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเม

ินย
่อย

  

ค่ำธรรม
เนียน 

กำรเรียน 

เงิน 
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  แผนงำนพัฒนำศักยภำพของครูและ
บุคลำกร                                     
  1.งานเพิ่มอัตราครู/อาจารย์/บุคลากร
สนับสนุน        

 
           

2 2.2 2.2.1 น.ส.ผาสุข นางจันทร์จ ารัส 300 - 

  2. งานประเมินประสิทธิภาพผลการ
ปฎิบัติงานจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ 
และครู ดีเด่น  



       


       
2 2.2 2.2.2 น.ส.ผาสุข นางจันทร์จ ารัส 300 - 

  3. งานสวัสดิการครู  และบุคลากร                 2 2.2 2.2.1 น.ส.ผาสุข นางจันทร์จ ารัส 30,000 - 

  4. งานแฟ้มพัฒนา ผู้บริหาร/ครู/
เจ้าหน้าที่/นักเรียน                 

2 2.2 2.2.2 น.ส.ผาสุข นางจันทร์จ ารัส 3,000 - 

  5. โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                

2 2.2 2.2.2 น.ส.ผาสุข นางจันทร์จ ารัส 4,000 - 

6. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ                2 2.2 2.2.5 น.ส.ผาสุข นางจันทร์จ ารัส 250,000 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
ปฏิทินกำรปฏิบตัิงำนและตดิตำมฝ่ำยอ ำนวยกำร 

แผนงำนพัฒนำศกัยภำพของครูและบคุลำกร    ประจ ำปกีำรศกึษำ 2561 
 

 
โครงกำร / งำน / กิจกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน สอดคล้องกบั 

 
ผู้รับผดิชอบ 

 

 
ผู้ตดิตำม 

 

งบประมำณ 

2561 2562 

มำ
ตร

ฐำ
นส

ถำ
นศ

ึกษ
ำ 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเ

มิน
 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเ

มิน
ย่อ

ย 
 

ค่ำธรรมเนียน 
กำรเรียน 

เงิน 
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

7. โครงการสถานศึกษาคุณธรรมส าหรับผู้บริหารครู
และบุคลากร  

           
   

    

 7 .1 กิจกรรมประหยัดในวันนี้  มีใช้ในวันหน้า 
 


          

2 2.2 2.2.2 
 

นางรัตตยิา,
นางมาล ี

น.ส.ศิริกาจญน์ 

นางจันทร์จ ารัส 500  

  7.2 กิจกรรมยิ่งออมยิ่งมีใช้ เก็บเอาไว้สบายวันหน้า 
 

           2 2.2 2.2.2 นางจันทร์จ ารัส 500  

  7.3 กิจกรรมวัยใส  ไหว้สวย 
 

    
 
 

   
 

  2 2.2 2.2.2 
น.ส.ผาสุข 

นายสหนิตย ์
นางจันทร์จ ารัส 500 - 

  7.4 กิจกรรมวาจาไพเราะ  พูดเพราะเสนาะหู                  
2 2.2 2.2.2 

นางปทุม,นาง
จรรยา 

นางจันทร์จ ารัส 500 - 

  7.5 กิจกรรม QC พ่ีช่วยน้อง                  2 2.2 2.2.2 
น.ส.วาสนา 

นางจันทร์จ ารัส 
นางจันทร์จ ารัส 

500 -   7.6 กิจกรรม 3 ต. 1. ตรงเวลา  2. เต็มเวลา  3. 
เต็มความสามารถ  


       


       

2 2.2 2.2.2 

รวม 290,600  
รวมทั้งสิ้น 290,600 

 

     ลงช่ือ.....................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน                        ลงช่ือ.................................................รองอ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

             (นางสาวผาสุข   ทิพย์เที่ยงแท้)                                               (นางสาวผาสขุ   ทิพย์เทีย่งแท้)    

  ลงช่ือ................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    ลงช่ือ...............................................รองผู้อ านวยการ 

            (นายวฒุิศักด์ิ    ลีพรหมมา)                                         (นางจันทร์จ ารัส   เกิดพันธ์)    

                                ลงช่ือ...............................................ผู้อ านวยการฯ    

                (นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ)        



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายอ านวยการ 

แผนงานการเงิน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

โครงการ / งาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

มา
ตร

ฐา
น 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ิน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินย

่อย
 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

แผนงานการเงิน                    

1. งานบันทึกและติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน             2 2.3 2.3.4 
น.ส.ศิริ
กาญจน์ 

นางอัจฉรียา 2,000  

2. งานเบิกสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครู             2 2.3 2.3.4 นางจรรยา นางปทุม 300  

3. งานเบิกจ่ายเงินจากการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม             - - - นางรัตติยา นางปทุม 200  

4. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียน             2 2.4 2.4.1 นางปทุม นางอัจฉรียา 500  
5. งานเบิกเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี             2 2.4 2.4.1 นางปทุม นางอัจฉรียา 500  
6. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ประจ าตัวผู้เรียนฯ             2 2.4 2.4.1 นางปทุม นางอัจฉรียา 50  

7. งานจัดท าน าส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู (3%)             2 2.3 2.3.4 นางปทุม นางอัจฉรียา 400  

8. งานจัดท ารายงานภาษีเงินได้บุคลากร             - - - นางปทุม นางอัจฉรียา 300  

9. งานการรับ – จ่าย และน าส่งเงินประจ าวัน             - - - 
น.ส.ศิริ
กาญจน์ 

นางอัจฉรียา 500  

10. งานจัดท าเงินเดือน – ค่าจ้างของบุคลากร             2 2.3 2.3.4 นางปทุม นางอัจฉรียา 400  
รวม 5,150  

รวมท้ังสิ้น 5,150 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน     ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
              (         นางปทุม  มณีตัน           )             (   นางสาวผาสุข  ทิพย์เท่ียงแท้   ) 

ลงช่ือ.........................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการ 
             (      นายวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมา      )             (    นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์     ) 

     ลงช่ือ.................................................................ผู้อ านวยการ 
                   (         นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ          ) 

 



วิทยาลยัเทคโนโลยีพณชิยการหัวหิน 
ปฏทิินการปฏบิตัิงานและตดิตามฝ่าย อ านวยการ 

แผนงานทะเบยีน ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนนิงาน 
สอดคล้องกบั 

ผู้รบัผดิชอบ ผู้ตดิตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

 
ค่า 

ธรรมเนยีม
การเรยีน 

เงิน 
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

มา
ตร

ฐา
นส

ถา
นศ

ึกษ
า 

ปร
ะเด็

นก
าร

ปร
ะเ

มิน
 

ปร
ะเด็

นก
าร

ปร
ะเ

มิน
ย่อ

ย 

แผนงานทะเบียน                     

1.  งานสรุปผลผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ 
     นักเรียนแรกเข้า 

 
  

        
      

1 1.1 1.1.1 
นางจรรยา นางอัจฉรียา 100  

2.  งานขึ้นทะเบียนนักเรียน              1 1.1 1.1.1 นางจรรยา นางปทุม -  

3.  งานติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
     

   
     

 
  1 1.2 1.2.2 นางจรรยา, 

งานแนะแนว 
น.ส.ผาสุข 5,000  

4. งานส ารวจความพึงพอใจของสถาน  
   ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

          
 

  1 1.2 1.2.3 นางจรรยา 
 งานแนะแนว 

น.ส.ผาสุข 3,000  

5.  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา                 นางจรรยา นางปทุม 2,000  

6.  งานจัดท าและออกหลักฐานการศึกษา                     นางจรรยา นางอัจฉรียา 5,000  

7  งานคิดค่าเฉลี่ย GPA  และ  GPAX              1 1.1 1.1.1 นางจรรยา นางอัจฉรียา 300  

8. งานจัดท าเอกสารและรับสมัครมอบตัว 
    นักเรียนใหม่ 

           
      

   นางปทุม, 
นายสหนิตย ์

นางอัจฉรียา 15,000  

9. งานติดตามแก้ไขปัญหาผลการเรียนของ 
    นักเรียน/นักศึกษา 

      
 

    
  

1 1.1 1.1.1 
นางจรรยา นางอัจฉรียา 300  

10. งานสรุปผลการเรียนของนักเรียน/ 
     นักศึกษา     

      
  

    
 

1 1.1 1.1.1 
นางจรรยา นางอัจฉรียา 300  

11. งานลงทะเบียนเรียน                 นางจรรยา นางปทุม 200  

รวม 31,200  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 31,200 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน     ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
              (นางจรรยา    จงเจริญ)               (นางสาวผาสุข  ทิพย์เที่ยงแท้) 

ลงช่ือ.........................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการ 
(นายวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมา)               (นางจันทร์จ ารัส   เกิดพันธ์) 

ลงช่ือ.................................................................ผู้อ านวยการ 
                        (นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ) 



วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายอ านวยการ 

แผนงานบัญชี  -  พัสดุ   ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
สอดคล้องมาตรฐาน

สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

มา
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ฐา
นส
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นศึ
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า 

ปร
ะเ

ด็น
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ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงิน
อุดหนุน 

พ.
ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

แผนงานบัญชี  -  พัสด ุ                    

1. งานงบประมาณ 
       

 
     

2 2.3 2.3.4 นางรัตติยา นางอัจฉรียา 100 
 

2. งานบัญชี             2 2.3 2.3.4 นางรัตติยา นางอัจฉรียา 100  

3. งานจัดซื้อวัสดุ  -  อุปกรณ์              2 2.3 2.3.4 นางมาลี นางอัจฉรียา 100  

4. บันทึกการรับ – จ่ายแบบเรียน             2 2.3 2.3.4 นางรัตติยา,นางมาลี นางอัจฉรียา 100  

5. งานตรวจสอบการบันทึกการน าส่งเงิน
ประจ าวันกับใบเสร็จรับเงิน 

      
 

     
 

 
2 2.3 2.3.4 นางรัตติยา นางอัจฉรียา 100 

 

รวม 500  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 500 

 
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน     ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
         (  นางรัตติยา   จันทายนะ  )                            (นางสาวผาสุข   ทิพย์เที่ยงแท้) 

ลงช่ือ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ฯ                                  ลงช่ือ....................................................รองผู้อ านวยการ 
            (นายวุฒศิักด์ิ  ลีพรหมมา)                 (นางจันทร์จ ารัส   เกิดพันธ์) 

ลงช่ือ.................................................................ผู้อ านวยการ 
            (นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ) 

 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
ปฏิทินปฏิบัติงานและงบประมาณ 

แผนงาน  งานบุคคลและงานสารบรรณ   ประจ าปีการศึกษา  2561 

โครงการ / งาน / กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

มา
ตร

ฐา
นส

ถา
นศึ

กษ
า 

ปร
ะเ

ด็น
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ค่า 
ธรรมเนยีม 
การเรยีน 

เงิน 
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

งานบุคคลและงานสารบรรณ                                       

งานบุคคล                                     

  1.  งานสถิติจ านวนครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
อ่ืน  

        X           X   2 2.2 2.2.1 น.ส. วาสนา นางปทุม 2,000.00 
 - 

  2.  งานทะเบียนประวัติบุคลากร          X           X   2 2.2 2.2.1 น.ส. วาสนา น.ส.ผาสุข 500.00 - 

  3.  งานประชุมอบรมและรางวัลเกียรติบัตร         X           X   2 2.2 2.2.2 น.ส. วาสนา นางจรรยา 500.00  - 

งานสารบรรณ                                      

  1.  งานรับ-ส่งหนังสือ         X           X   2 2.4 2.4.1 น.ส. วาสนา นางจรรยา 1,500.00  - 
  2.  งานบันทึกรายงานการประชุมครูและบุคลากรประจ า
สัปดาห์ 

        X           X   2 2.4 2.4.1 น.ส. วาสนา น.ส.ผาสุข 200.00 
 -  

  3.  งานผลิตเอกสาร บริการนักเรียน/นักศึกษา  ครูอาจารย์         X           X   - - - นายสหนิตย์ น.ส. ผาสุข  -  - 

รวมงบประมาณ                                    4,700.00    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น                                   4,700.00 

   
 

      
 

         

 
 

 

         

 

         

                    

 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้รับผิดชอบแผนงานฯ 
            ( นางสาววาสนา  หล าร่ าไป ) 
      

ลงช่ือ..................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                          
           ( นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์ ) 
                     

         ลงช่ือ....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 
                    ( นายวุฒิศักด์ิ   ลีพรหมมา  ) 

ลงช่ือ....................................................ผู้อ านวยการ 
           (  นางอัจฉรียา   ออสุวรรณ  ) 
                         

ลงช่ือ....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
          ( นางสาวผาสุข   ทิพย์เที่ยงแท้ ) 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
วัตถุประสงค์ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน ของฝ่ำยอ ำนวยกำร  

 งำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  ปีกำรศกึษำ  2561 

แผนงำน วัตถุประสงค์และแผนงำน เป้ำหมำยสถำนศึกษำ มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

แผนงำนพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร 
 1. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรครูและบุคลำกร 
   1.1 งานเพิ่มอัตราครู และบุคลากร 
   1.2 งานประเมินผลการปฎิบัติงานจรรยาบรรณ 
      มาตรฐานวิชาชีพครู/บุคลากรดีเด่น 
   1.3 งานสวัสดิการครู และบุคลากร 

 
 

 
1.1 เพื่อให้การสรรหาบุคลากรของโรงเรียนฯเกิดประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราบุคลากรได้ตรงสายงาน และ
ความรู้ 
 1.3 เพื่อให้มีอัตราครู  บุคลากร ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 1.4 เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินบุคลากรที่มีระบบ 
 1.5 เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และต่อ
หน่วยงาน 

 1.6 เพื่อให้ครูและบุคลากร เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน 

 
เป้ำประสงค์ ท่ี 3   
    สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 
เป้ำประสงค์ ท่ี 4  
    สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรศึกษาที่มีอย่าง
เต็มศักยัภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
เป้ำประสงค์ ท่ี  5 
    สถานศึกษามีความส าเร็จในในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.2 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.2.1 

 

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพของครู/บุคลำกร 
   2.1 งานแฟ้มพัฒนา ผู้บริหาร/ครู/บุคลากร 
        นักเรียน/นักศึกษา 
   2.2 โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
  

 

 
2.1 เพื่อพัฒนาวิธีการสอนของครู ทุกคนในโรงเรียนฯ เพื่อให้มี
ประสิทธิ 
      ภาพย่ิงขึ้น 
 2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของ
โรงเรียนฯ 
 

 

 
เป้ำประสงค์ ท่ี 3   
    สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 
เป้ำประสงค์ ท่ี 4  
    สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรศึกษาที่มีอย่าง
เต็มศักยัภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.2.1 

 

 



แผนงำน วัตถุประสงค์และแผนงำน เป้ำหมำยสถำนศึกษำ มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

2.4 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
    2.4.1 กิจกรรมวัยใส  ไหว้สวย 
    2.4.2 กิจกรรมวาจาไพเราะ  พูดเพราะ  
            เสนาะหู 

 

 2.3 เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษาและเข้าใจหลักการ 
และเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแฟ้มพัฒนางานที่ถูกต้อง 
 2.4 เพื่อใช้สะสมงาน ชิ้นงานของครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน/
นักศึกษาที่สอดคล้อง กับ วิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.5 เพื่อให้ครู บุคลากร ทุกฝ่าย และนักเรียน/นักศึกษา ให้
เข้าใจความส าคัญการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และ
บริโภคหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 เพื่อให้ครู บุคลากร ทุกฝ่าย และนักเรียน/นักศึกษา สามารถ
น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
การผลิต 
 2.7 เพื่อรณรงค์ในการรับสมัคร นักเรียนใหม่  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.8 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช., ปวส. 
 2.9 เพื่อให้ผู้บริหาร/ครู และบุคลากร ทุกคน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  
      ในเร่ืองของมารยาทไทยได้แก่ วาจาไพเราะ  การแสดง
ความเคารพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์ ท่ี  5     
สถานศึกษามีความส าเร็จในในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่ายอ านวยการ 

แผนงาน งานการเงินประจ าปีการศึกษา 2561 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

แผนงานการเงิน 
1.  งานบันทึกและติดตามค่าธรรมเนียมการเรียน 

 

1.1 เพื่ อบันทึกการช าระค่าธรรมเ นียมการเ รียนและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของนักเรียน / นักศึกษา แต่ละ
ระดับช้ันอย่างครบถ้วน  

1.2 เพื่อใ ห้สามารถติดตามทวงถามส าหรับนักเรียน / 
นักศึกษา ที่ยังค้างช าระค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  

1.3 เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว ในการตรวจสอบและเป็น
ข้อมู ล ในกา รป ฏิบั ติ งาน ในกา ร ติดตามทวงถ าม
ค่าธรรมเนียมการเรียนที่ ยังค้างช าระได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

 
เป้าหมายท่ี 4 
     สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรที่มึอ ยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3. 

2. งานเบิกสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครู 

 

2.1 เพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากรทุกคน ที่ได้รับการบรรจุ  
ให้ได้รับสิทธิ์ในการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่า
เล่าเรียนบุตร และค่าช่วยเหลือบุตรตามสิทธิ์ของแต่ละ
บุคคล 

2.2 เพื่ อ ใ ห้การด า เ นินงานเบิกสวัส ดิการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ  และขั้นตอนอย่างมีระบบ เป็นไปตาม
ระเบียบที่  สช. ก าหนด 

 

เป้าหมายท่ี 4 
    สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรที่มึอ ยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.4   

 
3. งานเบิกจ่ายเงินจากการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

 

 
3.1  เพื่อเป็นการให้บริการอ านวยความสะดวก  ให้แก่นักเรียน 

- นักศึกษา ที่ได้ท าประกันภัยไว้กับทางโรงเรียนทุกคน 
3.2  เพื่อด าเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่นกเรียน - 

นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

 

 
 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

4. งานเบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียน 
 

 
4.1 เพื่อให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้รับการ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล 
4.2 เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนฯ ได้

อย่างครบถ้วนถูกต้องและน าส่งทันตามก าหนดเวลา 
4.3 เพื่อให้การด าเนินงานเบิกเงินอุดหนุนฯ  เป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
เป้าหมายท่ี 5  
     สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.4.1   

5 งานเบิกเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ 
 

5.1 เพื่อให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับการ
อุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5.2 เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนฯ 
อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามก าหนด 

5.3 เพื่อให้การด าเนินงานเบิกเงินอุดหนุนฯ  เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

เป้าหมายท่ี 5 
     สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.4.1   

 
6 งานเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ประจ าตัวผู้เรียนฯ 

 
6.1 เพื่อให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 

ได้รับการอุดหนุนเป็นค่าเคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียนสาย
อาชีพ อาชีวศึกษา 

6.2 เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนฯ 
อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามก าหนด 

6.3 เพื่อให้การด าเนินงานเบิกเงินอุดหนุนฯ  เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 

 
เป้าหมายท่ี 5 
      สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ

หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.4.1   

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
7 งานจัดท าน าส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู 

3% 

 
7.1 เพื่อให้ครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ

ได้รับสิทธิในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ  
7.2 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ  สช.  ในการน าส่งเงิน

สมทบ 3% 
7.3 เพื่อให้การน าส่งเงินสมทบ 3%  เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 

เป้าหมายท่ี 4 
สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรที่มึอยู่อย่างเต็ม 

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.4   

 
8 งานจัดท ารายงานภาษีเงินได้บุคลากร 

 
 
 

 

8.1 เพื่อให้การจัดท ารายงานการน าส่งภาษีเงินได้เป็นไป
อย่างต่อเน่ือง 

8.2 เพื่อรายงานเงินได้ของครู  อาจารย์และบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนฯ 

8.3 เพื่อให้บุคลากรที่มีรายได้ถึงเกณฑ์  ได้น าส่งภาษีอย่าง
ถูกต้อง   

  

 
9 งานการรับ – จ่ายและน าส่งเงินประจ าวัน 

 
 
 

 
 

9.1 เพื่อใ ห้การรับ – จ่าย และน าส่งเงินประจ าวันเป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองและถูกต้อง 

9.2 เพื่อตรวจสอบรายการเบิก–จ่ายประจ าวันให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และชัดเจน 

9.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ   

  

10 งานจัดท าเงินเดือน – ค่าจ้างของบุคลากร 
 

 
10.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถูกต้องตาม

ระเบียบของโรงเรียนฯ และระเบียบของสช.หรือตามที่
รัฐบาลก าหนด 

10.2 เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

10.3 เพื่อใ ห้การค านวณเงินเดือน–ค่าจ้างเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม   

 
เป้าหมายท่ี 4 

สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรที่มึอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.3 

 ประเด็นการประเมินย่อยท่ี 2.3.4   

 
 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำนของ ฝ่ำยอ ำนวยกำร -งำนทะเบียน  

ประจ ำปีกำรศึกษำ  6125  

แผนงำน วัตถุประสงค์ของแผนงำน เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

1.  งานสรุปผลผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบ 
    นักเรียนแรกเข้า 

1.1  เพื่อต้องการทราบจ านวนนักเรียน/นักศึกษามอบตัวเข้า
เรียนในแต่ละปีการศึกษา 
1.2  เพื่อต้องการทราบจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่จบหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา 
1.3  เพื่อต้องการทราบว่านักเรียน/นักศึกษา ส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าของ
รุ่นเป็นจ านวนเท่าใด 
1.4  เพื่อต้องการทราบถึงจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ออก
กลางคัน เมื่อเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า   
1.5  เพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานประกอบตามมาตรฐาน ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้  

เป้ำหมำยท่ี 1 
-  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มีความรู้ 

และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
     

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 1.1  
  ด้านความรู้  

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.1.1 
 

2. งานขึ้นทะเบียนนักเรียน 
 
 
 

2.1  เพื่อขึ้นทะเบียนประวัตินักเรียน/นักศึกษาเข้าเรียนใหม่ทุก
คน 
2.2  เพื่อเก็บประวัติของนักเรียน/นักศึกษาทุกคนลงใน
โปรแกรมงานทะเบียน 
2.3  เพื่อให้มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ในแต่ละ
รุ่นตรงตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

เป้ำหมำยท่ี 1 
-  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มีความรู้ 

และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ท  ักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี     

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 1.1  
    ด้านความรู้  

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.1.1 
 

3.  งานติดตามผลผู้จบหลักสูตร 3.1  เพื่อต้องการทราบจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 
3.2  เพื่อต้องการทราบว่านักเรียน/นักศึกษา จบการศึกษาแล้ว
ออกไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ อย่างไร 
3.3  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้านความส าเร็จของ 
      ผู้จบหลักสูตร 
3.4  เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 
ก าหนดไว้ 

เป้ำหมำยท่ี 1 
-  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มีความรู้ 

และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรเมินท่ี 1.2         
     ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.2.2 
 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.2.3 

 



แผนงำน วัตถุประสงค์ของแผนงำน เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 

เป้ำหมำยท่ี 2 
- สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐาน สมรรถนะ 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เ รียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

 

3.  งานติดตามผลผู้จบหลักสูตร 3.1  เพื่อต้องการทราบจ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ จบหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 
3.2  เพื่อต้องการทราบว่านักเรียน/นักศึกษาจบการศึกษาแล้ว
ออกไปประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อ อย่างไร 
3.3  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้านความส าเร็จของ ผู้จบหลักสูตร 
3.4  เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  ที่สถานศึกษา 
ก าหนดไว้ 

เป้ำหมำยท่ี 1 
-  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มีความรู้ 

และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

เป้ำหมำยท่ี 2 
- สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐาน สมรรถนะ 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เ รียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรเมินท่ี 1.2         
     ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.2.2 
 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.2.3 

 
 
 
 
 

 

4.  งานส ารวจความพึงพอใจของสถาน 
    ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. 1  เพื่อต้องการทราบคุณภาพของผู้ส าเร็จ การศึกษา ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. 2  เพื่อต้องการทราบสมรรถนะทั่วไป เช่น ความรู้  และ
ทักษะการสื่อสาร ของผู้ท าเร็จการศึกษา   
4. 3  เพื่อต้องการทราบสมรรถนะวิชาชีพ ไ ด้แก่        

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การปฏิบัติงานจริง 

เป้ำหมำยท่ี 1 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มีความรู้ 

และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรเมินท่ี 1.2         
     ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.2.2 
 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.2.3 

 
- 

 
 
 



แผนงำน วัตถุประสงค์ของแผนงำน เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

5.  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 5.1  เพื่อให้งานตรวจสอบวุฒิด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน 
5.2  เพื่อตรวจสอบหนังสือส าคัญแสดงวุฒิของนักเรียน/นักศึกษา
ที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา  2560 

เป้ำหมำยท่ี 4 
- สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากร 

ของสถานศึกษาที่มีอยู่เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

 

5.3  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากสถานศึกษาเดิมของนักเรียน ที่เข้าเรียน
ใหม่ที่ถูกต้อง เพื่อบันทึกลงในทะเบียน  ประวัติของนักเรียน และ
ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวการศึกษา 
5.4  เพื่อบันทึกการแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิลงในทะเบียนแจ้งผล
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

  

6.  งานจัดท าและออกหลักฐานทางการศึกษา 6.1  เพื่อให้การออกหลักฐานทางการศึกษาตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
6.2  เพื่อให้การออกหลักฐานทางการศึกษาถูกต้องและเรียบร้อย 
6.3  เพื่อให้นักเรียนได้รับ หลักฐานทางการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
6.4  เพื่อให้การรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตรตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยท่ี 4 
- สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากร 

ของสถานศึกษาที่มีอยู่เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
 

- 

 



แผนงำน วัตถุประสงค์ของแผนงำน เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

7. งานคิดค่าเฉลี่ย  GPA และ GPAX 7.1  เพื่อให้การคิดค่าเฉลี่ย GPA และค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียน ระดับ ปวช.  ถูกต้องตามระเบียบของ ศธ. 
7.2  เพื่อให้สามารถรายงานค่าเฉลี่ย GPA  และค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เป้ำหมำยท่ี 1 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ 

และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 1.1  
  ด้านความรู้  

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.1.1 
 

 

7.3  นักเรียนระดับปวช. และ ปวส.  เข้าใจรายละเอียด 
      และสามารถใช้สิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
7.4  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลของหลักสูตร 
7.5  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่
ก าหนดทุกคน 

เป้ำหมำยท่ี 2 
- สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐาน 

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน 
ชุมชนสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

 

8.  งานจัดท าเอกสารและการรับสมัครเรียน 
    มอบตัวนักเรียนใหม่ 

8.1  เพื่อให้เอกสารการรับสมัครเรียน-มอบตัวที่สวยงาม  ถูกต้อง
ครบถ้วน 
8.2  เพื่อใช้เป็นเอกสารในการรับสมัครเรียน-มอบตัว ของนักเรียน
ใหม่และเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนเรียน 
8.3  เพื่อให้การรับสมัครเรียน-มอบตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องทุกขั้นตอน 

เป้ำหมำยท่ี 4 
- สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากร 

ของสถานศึกษาที่มีอยู่เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
 
- 

 

8.4  เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานรับสมัครเรียน-มอบตัว  
นักเรียนใหม่อย่างเหมาะสม 
8.5  เพื่อให้ผู้ปกครอง-นักเรียน/นักศึกษาใหม่เข้าใจ ในวิธีการรับ
สมัคร-มอบตัวและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

  

 
 



แผนงำน วัตถุประสงค์ของแผนงำน เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

9.  งานติดตามและแก้ไขปัญหาผลการเรียน 
    ของนักเรียน/นักศึกษา 

9.1  เพื่อแก้ไขปัญหาผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
9.2  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้ปรับระดับคะแนนและแก้ไขผล
การเรียนให้ดีขึ้น  
9.3  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

เป้ำหมำยท่ี 1 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มี 

ความ รู้ และทักษะ เป็น ไ ปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึษา มีคุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
สุขภาวะที่ดี 

เป้ำหมำยท่ี 2 
- สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐาน 

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรี ยน 
ชุมชนสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 1.1  
  ด้านความรู้  

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.1.1 
 

10.  งานสรุปผลการเรียนของนักเรียน/ 
      นักศึกษา 

10.1  เพื่อสรุปผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
10.2  เพื่อน าผลการเรียนที่สรุปได้มาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง
ด้านการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น 
10.3  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตามมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอศ. ก าหนดไว้  

เป้ำหมำยท่ี 1 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   มี 

ความ รู้ และทักษะ เป็น ไ ปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึษา มีคุณลักษณะที่     พึ่ง
ประสงค์มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
สุขภาวะที่ดี 
เป้ำหมำยท่ี 2 

- สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 1.1  
  ด้านความรู้  

 ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี 1.1.1 
 

11.  งานลงทะเบียนเรียน 11.1  เพื่อให้การลงทะเบียนมีความรวดเร็วและ 
        ถูกต้อง 
11.2  เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษา 
11.3  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน 
        มีรายชื่อในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

เป้ำหมำยท่ี 4 
- สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ 

สถานศึกษาที่มีอยู่เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
- 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ 

แผนงานบัญชี – พัสดุ    ประจ าปีการศึกษา  2561 
 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนงานบัญชี – พัสด ุ
1. งานงบประมาณ 

เพื่อวางแผนทางการเงิน รายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม โดย
สามารถจัดสรรให้แก่ฝ่ายต่างๆได้ตามแผนงาน โครงการ เพื่อให้
ทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ร้อยละ  95 

เป้าหมายท่ี  4.   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
 

มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3   
      ด้านการบริหารจัดการ   

       ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  2.3.4   

2. งานบัญชี เพื่อบันทึกรายการรับ-จ่าย การพัฒนาระบบงานบัญชีให้มี
มาตรฐานเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการบริหารทางการเงินได้ 95 %โดยมีการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในอย่างสมบรูณ์ 

เป้าหมายท่ี  4.   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  
 

มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3   
      ด้านการบริหารจัดการ   

       ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  2.3.4   

3.งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการบริหารงานของฝ่าย
ต่างๆใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองตามความจ าเป็นเหมาะสม และมี
ส ารองไว้ในการเบิกใช้ประมาณ  80% ของวัสดุที่เบิกใช้ 

เป้าหมายท่ี  4.   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี  2.3   
      ด้านการบริหารจัดการ   

       ประเด็นการประเมินย่อยท่ี  2.3.4   
4. บันทึกการรับ – จ่ายแบบเรียน เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการรับจ่าย

แบบเรียนของนักเรียนและนักศึกษาและสามารถตรวจสอบเอกสาร
เก่ียวกับการรับจ่ายเงินอุดหนุนค่าแบบเรียนได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  100% 

เป้าหมายท่ี  4.   
สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ  

- 

5.  งานตรวจสอบการบันทึกการน าส่งเงินประจ าวัน
กับใบเสร็จรับเงิน 
 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการบันทึกรายการรับ-จ่าย
ประจ าวันพร้อมกับการน าส่งเงินประจ าวันว่าตรงตามรายการใน
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่โดยสามารถควบคุมได้  100% 

เป้าหมายท่ี  3.   
สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

- 

 
 
 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
วัตถุประสงค์ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนของฝ่ำยอ ำนวยกำร  

 งำนบุคคลและงำนสำรบรรณ  ปีกำรศกึษำ  2561 

แผนงำน วัตถุประสงค์และแผนงำน เป้ำหมำยสถำนศึกษำ มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

แผนงำนบุคคล 
 1. งานสถิติจ านวนครู บุคคลากร  ทางการศึกษา 
และบุคลากรอ่ืน 

 

 
1. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน 
    ที่ก าหนด 
2. เพื่อท าให้ทราบจ านวนครูและบุคลากร 
3. เพื่อท าให้ทราบการมาปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
   ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร 
   อ่ืน ๆ 
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลื่อน 
   เงินเดือน หรือการประเมินความดีความชอง 
  

 

 
1. ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากการใช้ทรัพยากร 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
2. ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี 
ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง 
กับวิชาชีพที่สอนและภาระงาน 

 

 
มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.2.2   
 
 

 

2. งานทะเบียนประวตัิบุคลากร 1. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ 
    ก าหนด 
2. เพื่อท าให้มีข้อมูลประวัติของบุคลากร อย่างต่อเน่ือง 
3. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 

1. ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ 
จากการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับความพึง
พอใจสูงสุด 
2.  ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะที่ ดีทั้ งทาง ร่างกายและ
สติปัญญา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและภาระงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.2.2   
 
 
 

 



 

แผนงำน วัตถุประสงค์และแผนงำน เป้ำหมำยสถำนศึกษำ มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

  3. งานประชุมอบรม และรางวัล 
เกียรติบัตร ของครู บุคลากร 

 

1.       เพื่อท าให้ทราบข้อมูลของการส่งเสริม สนับสนุนครู 
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาการประชุมอบรมในด้านต่าง ๆ 

2.       เพื่อรวบรวมจัดเก็บ ข้อมูลรางวัล เกียรติบัตรและ
วุฒิบัตรของครู บุคลากร ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดโรง
การ  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
3.   เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาผลการด าเนินงานของครู 
บุคลากรตลอดปีการศึกษา 2561 

1. ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
2. ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะที่ ดีทั้ งทาง ร่างกายและ
สติปัญญา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้  
ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและภาระงาน 

มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.2 
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.2.2   
 
 

 

แผนงำน  งำนสำรบรรณ 
  1. งานรับ-ส่งหนังสือ 
 

 
1. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน 
    ที่ก าหนด 
2. เพื่อให้มีการลงทะเบียนรับทุกคร้ังที่ได้รับหนังสือ 
3. เพื่อให้มีการลงทะเบียนส่งทุกคร้ังที่มีการ 
    ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ   หรือออกหนังสือภายใน
หน่วยงาน 
4. เพื่อท าให้การค้นหาเอกสารได้สะดวกย่ิงขึ้น 
5. เพื่อท าให้มีเอกสารและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
    ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
1. ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
2.  ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี 
ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอน
และภาระงาน 
 

 
มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.4 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.4.1   
 
 
 
  
 

  2. งานบันทึก/รายงานการประชุม 
     ครูและบุคลากรประจ าสัปดาห์ 
 

1. เพื่อให้ครูอาจารย์และบุคลากรได้ทราบในการด าเนินงานของ
ฝ่ายต่างๆ หรืองานต่างๆ 
2. เพื่อให้ครูอาจารย์และบุคลากรได้ร่วมกันคิด   
    ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
3. เพื่อเป็นการทบทวนการท างานที่ได้ให้ด าเนิน 
    การต่างๆ จากที่ประชุม 
4. เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน 

1. ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
2.ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีทั้งทางร่างกายและสติปัญญา 
มีจ ร รยาบรรณ ในวิช าชี พ เป็ นแบบอ ย่างที่ ดี  มีค ว าม รู้
ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและภาระงาน 

มำตรฐำนท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินท่ี 2.4 
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประเด็นกำรประเมินย่อยท่ี2.4.1   
 
 

3. งานผลิตเอกสารบริการนักเรียน/นักศึกษา  ครู
อาจารย์ 
 

1. เพื่อให้งานของทุกคนส าเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดี 
2. เพื่อให้ครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน 
    นักศึกษาได้รับบริการที่ดี  มีความรู้สึกที่ดี 
    ต่อผู้ให้บริการ 
 

1.  ครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
และผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
2.ครูและบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีทั้งทางร่างกายและสติปัญญา 
มีจ ร รยาบรรณ ในวิช าชี พ เป็ นแบบอ ย่างที่ ดี  มีค ว าม รู้
ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและภาระงาน 

- 



 

 

แผนปฏิบัติการ – ติดตามประจ าปี 
      

 

 
 

 
 
   
 

 
 
 
 

 

ฝ่ำยกิจกำร นักเรียน/นักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำมฝ่ำย กิจกำรนักเรียน/นักศึกษำ 
แผนงำนปกครองนักเรียน/นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิตำม 

งบประมำณ 

2561 2562 

ค่ำ 
ธรรมเนียม 
กำรเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  ม
ำต

รฐ
ำน

สถ
ำน

ศึก
ษำ

 
 ปร

ะเด็
นก

ำร
ปร

ะเม
ิน 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเม

ินย่
อย

 
 

1.แผนงำนปกครองนักเรียน/นักศึกษำ                นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์   

1. โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน             2 2.2 2.2.5     

- งานอาจารย์เวร                2 2.2 2.2.5 นางทัศนีย์ นส.ปัญญารัตน์ 500  

- งานอาจารย์ที่ปรึกษา             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 500  

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่             2 2.2 2.2.5 อ.ทัศนีย์ นส.ปัญญารัตน์ 4,000  

- สรุปสถิติการขาดเรียนของนักเรียน/นักศึกษา             2 2.2 2.2.5 อ.ทัศนีย์ นส.ปัญญารัตน์ 500  

- สรุปสถิติการมาสายของนักเรียน/นักศึกษา             2 2.2 2.2.5 อ.ทัศนีย์ นส.ปัญญารัตน์ 500  

- งานตรวจเช็คสมุดโฮมรูมและสมุดเรียกชื่อ             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 1,000  

- งานครูเตือนศิษย์             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 500  

- งานเพ่ือนเตือนเพ่ือน             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 500  

- งานพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน/นักศึกษา             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 1,000  

- งานประชุมผู้ปกครอง             2 2.2 2.2.5 นางทัศนีย์ นส.ปัญญารัตน์ 10,000  

2. โครงการป้องกันและป้องปรามสารเสพติดในสถานศึกษา            2 2.2 2.2.5     

- ตรวจสุขภาพและสารเสพติด             2 2.2 2.2.5 นายบัณฑิต นางทัศนีย์ 31,000  

- งานป้องปรามสารเสพติด(ตรวจปัสสาวะเป็นครั้ง)             2 2.2 2.2.5 นายบัณฑิต นางทัศนีย์ 1,000  

 
 
 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำมฝ่ำย กิจกำรนักเรียน/นักศึกษำ 
แผนงำนปกครองนักเรียน/นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
     ลงช่ือ ......................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน                                              ลงช่ือ ......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา  
                   (นางสาวปัญญารัตน์  อาจสัญจร)                                                                                               (นางทัศนีย์   ศิริมงคล) 
 
     ลงช่ือ ....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       ลงช่ือ ................................................รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
                         (นายวุฒิศักด์ิ ลีพรหมมา)                                                                                                     (นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์) 

 
ลงช่ือ ......................................................ผู้อ านวยการ 

                                                                                                             (นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ) 
 

 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิตำม 

งบประมำณ 

2561 2562 

ค่ำ 

ธรรม
เนียมกำร

เรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  ม
ำต

รฐ
ำน

สถ
ำน

ศึก
ษำ

 
 ปร

ะเด็
นก

ำร
ปร

ะเม
ิน 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเม

ินย่
อย

 
 

3. โครงการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน             2 2.2 2.2.5     

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจ าปี               2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 40,000  

- งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา             2 2.2 2.2.5 นส.ปทุม นางทัศนีย์ 1,000  

- งานคัดกรองผู้เรียน             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 2,000  

- งานให้ค าปรึกษา             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 1,000  

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 2,000  

- งานเย่ียมบ้านนักเรียน/นักศึกษา             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 10,000  

- คุณแม่วัยใส             2 2.2 2.2.5 นส.ปัญญารัตน์ นางทัศนีย์ 4,000  

รวมงบประมำณ 108,000  



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำมฝ่ำย กิจกำรนักเรียน/นักศึกษำ 
แผนงำนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
  

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน สอดคล้องกับ 
 

ผู้รับผดิชอบ ผู้ตดิตำม 

งบประมำณ 

2561 2562 

ค่ำธรรมเ
นียมกำร

เรียน 
เงินอุดหนุน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  ม
ำต

รฐ
ำน

สถ
ำน

ศึก
ษำ

 
 ปร

ะเด็
นก

ำร
ปร

ะเม
ิน 

ปร
ะเด็

นก
ำร

ปร
ะเม

ิน
ย่อ

ย 
 

2.แผนงำนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษำ                 นางทัศนีย์   
1.โครงการสถานศึกษาคุณธรรม             1 1.3 1.3.2     

- กิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมของผู้บริหาร                1 1.3 1.3.2  นางทัศนีย์   
      ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน                    
2.โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม             1 1.3 1.3.2     

- กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม             1 1.3 1.3.2  นางทัศนีย์ 61,680 247,320 
- กิจกรรมน่ังสมาธิ (สวดมนต์ ท าสมาธิ)             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 500  
- กิจกรรมเลือกต้ังนายก อวท.             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 500  
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ม่วง-ขาว             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ -  
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 172,500  

 -   กิจกรรมชมรมวิชาชีพ             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ -  
- กิจกรรมชีวิตชาวค่าย             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ - 10,580 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ             1 1.3 1.3.2 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ - 10,580 
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (อวท.)             1 1.3 1.3.2 นายจตุพร นางทัศนีย์ 4,000  
- กิจกรรมกีฬาสี             1 1.3 1.3.2 นายจตุพร นางทัศนีย์ 30,000  

3.โครงการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี             1 1.3 1.3.1     
- กิจกรรมวันไหว้ครู             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 8,000  
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 3,300 700 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 4,900 1,100 
- กิจกรรมสรงน้ าพระวันสงกรานต์             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 1,500  

 



วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรหัวหิน 
ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนและติดตำมฝ่ำย กิจกำรนักเรียน/นักศึกษำ 
แผนงำนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

ลงชื่อ......................................................ผูร้ับผดิชอบแผนงาน                                                      ลงชื่อ ......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา  
              (นายบัณฑิต    มแีก้ว)                                                                                                   (นางทัศนีย์   ศิริมงคล) 
 

ลงชื่อ ....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     ลงชื่อ ................................................รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
           (นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา)                                                                                                      (นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์) 

ลงชื่อ ......................................................ผู้อ านวยการ 
                                          (นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ) 

 
 

โครงกำร/งำน/กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิตำม 

งบประมำณ 

2561 2562 

  ม
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ำน

สถ
ำน

ศึก
ษำ

 
 ปร

ะเด็
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ำร
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ะเด็
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ำร

ปร
ะเม

ินย่
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ค่ำธรรมเนี

ยมกำร
เรียน 

เงิน
อุดหนุน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.        

2.แผนงำนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษำ                    

 4. โครงการรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์             1 1.3 1.3.1     

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ -  

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ -  

- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ -  

- กิจกรรมวันปิยมหาราช             1 1.3 1.3.1 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 2,000  

-  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา            1 1.3 1.3.1   -  

5. โครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิงแวดล้อและสัมพันธ์ชุมชน            1 1.3 1.3.3     

- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืช             1 1.3 1.3.3 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 1,500   

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ธนุบ ารุงสิ่งแวดล้อม             1 1.3 1.3.3 นายบัญฑิต นางทัศนีย์ 2,000  

- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน             1 1.3 1.3.3 นายจตุพร นางทัศนีย์ 1,000  

รวมงบประมำณ 292,380 270,280 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนงานปกครองนักเรียน/นักศึกษา 
โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน 
- งานอาจารย์เวร 
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ 
- สรุปสถิติการขาดเรียนของนักเรียน/นักศึกษา 
- สรุปสถิติการมาสายของนักเรียน/นักศึกษา 
- งานตรวจเช็คสมุดโฮมรูมและสมุดเรียกช่ือ 
- งานครูเตือนศิษย์ 
- งานเพื่อนเตือนเพื่อน 
- งานพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน/นักศึกษา 
- งานประชุมผู้ปกครอง 
โครงการป้องกันและป้องปรามสารเสพติดในสถานศึกษา 
- ตรวจสุขภาพและสารเสพติด 
- งานป้องปรามสารเสพติด(ตรวจปัสสาวะเป็นคร้ัง) 
โครงการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจ าปี 
- งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- งานคัดกรองผู้เรียน 
- งานให้ค าปรึกษา 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานเย่ียมบ้านนักเรียน/นักศึกษา 
- คุณแม่วัยใส 
 
 
 

 
1. เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างใกล้ ชิดและได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่
เก่ียวข้องและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. เพื่อใ ห้นักเ รียน/นักศึกษา ไ ด้รับปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้กฎ ระเบียบของการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ มีทักษะชีวิตและพร้อมที่จะออก
ไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างมั่นใจ 

 
เป้าหมายท่ี 3 
      สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.2.5  



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนงานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา 
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
- กิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมของผู้บริหาร  
  ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมน่ังสมาธิ (สวดมนต์ ท าสมาธิ) 
- กิจกรรมเลือกต้ังนายก อวท. 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ม่วง-ขาว 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 - กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
- กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (อวท.) 
- กิจกรรมกีฬาสี 
โครงการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมสรงน้ าพระวันสงกรานต์ 
โครงการรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10 
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช 
- กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
โครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิงแวดล้อและสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืช 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ธนุบ ารุงสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

 
1. เพ่ือเป็นการปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีงามให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน/
นักศึกษาปลูกฝั่งบุคลิกภาพที่ดีมีกิริยามารยาท
เรียบร้อยเหมาะสมกับวัยวุฒิและฐานะทาง
สังคม  
2. เพ่ือให้สามารถเข้าสังคมแบะอยู่ร่วมกับ
บุคคลในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  เ พ่ือ เป็ นท รัพยากรบุคคลที่ มี ค วาม รู้
ความสามารถในการพัฒนาชาติต่อไป 
4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่ชุมชน 
5. เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
เป้าหมายที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
ความรู้และทักษะเป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

 
มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ ส า เ ร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.1  
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.2  
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3  



 

 

แผนปฏิบัติการ – ติดตามประจ าปี 
      

 

 
 

  

 ฝ่ำยบริกำรและอำคำรสถำนที่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินหัวหิน 
ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี 
แผนงานพัฒนางานอาคารสถานท่ี    ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 
2561 2562 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

มา
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นส
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าที่
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ะเ

ด็น
กา
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ด็น
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เม
ินย

่อย
ที่ 

ค่าธรรม  

เนียมการ

เรียน 

เงินอุด 
หนุน 

1. แผนงานพัฒนางานอาคารสถานท่ี                    

1.1  โครงการห้องเรียนสีขาว             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.สีฝุ่น 4,000 - 

1.2  โครงการอนุรักษ์พลังงาน             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.สีฝุ่น 3,000 - 

1.3  โครงการแหล่งการเรียนรู้             2 2.3 2.3.2 อ.พเยาว์ อ.สีฝุ่น 1,000 - 

1.4  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ ์                    

  1.4.1        งานปรับปรุงภูมิทัศน์สู่อาเซียน             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.ทัศนีย์ 50,000 - 

        1.4.2  งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และครุภัณฑ ์             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.สีฝุ่น 50,000 - 

1.5 งานรักษาความปลอดภัย             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.สีฝุ่น 244,800 - 

1.6 งานบริการอาคารสถานที่             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.ผาสุข 3,000 - 

1.7 งานรักษาความสะอาด             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.ผาสุข 5,000 - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น           360,800    

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน/รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและอาคารสถานที่        ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

    ( นางพเยาว์  พราหมณ์คล้ า )                                                               ( นายวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมา ) 

ลงช่ือ.........................................................รองผู้อ านายการ                                    ลงช่ือ.....................................................ผู้อ านวยการ        

    ( นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์ )                                                                                                                             ( นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ ) 

. 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินหัวหิน 

ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี 

แผนงานพัฒนางานโภชนาการและสุขาภิบาล   ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 
2561 2562 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต. .ค  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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2. แผนงานพัฒนาโภชนาการและสุขาภิบาล                    

2.1  โครงการธนาคารขยะ             2 2.3 2.3.1 อ.พเยาว์ อ.ทัศนีย์ 3,000 - 

2.2  โครงการกินดีอยู่ดี             2 2.3 2.3.1 อ.สีฝุ่น อ.พเยาว์ 15,000 - 

2.3  กิจกรรม 5 ส             2 2.3 2.3.1 อ.สีฝุ่น อ.พเยาว์ 2,000 - 

2.4  โครงการห้องน้ าน่าใช้             2 2.3 2.3.1 อ.สีฝุ่น อ.พเยาว์ 2,000 - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น      22,000    

 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน              ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 

            ( นางสาวสีฝุ่น    คชพันธุ์ )                                         ( นางพเยาว์  พราหมณ์คล้ า ) 

ลงช่ือ.........................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา             ลงช่ือ......................................................รองผู้อ านวยการ 

            ( นายวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมา )                   ( นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์ ) 

                                                                               ลงช่ือ......................................................ผู้อ านวยการ 

                                                                                            ( นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ ) 

 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินหัวหิน 

ปฏิทินการปฏิบัติงานและติดตามฝ่ายบริการและอาคารสถานท่ี 

แผนงานพัฒนางานสุขภาพและอนามัย    ประจ าปีการศึกษา 2561 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอ

บ 
ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 สอศ. 

พ.ค. มิ.ย. ก. .ค  ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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3. แผนงานพัฒนางานสุขภาพและอนามัย                    

   3.1 โครงการการบริการห้องพยาบาล             2 2.3 2.3.1 อ.สีฝุ่น อ.พเยาว์ 4,000 - 

   3.2 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ             2 2.3 2.3.1 อ.สีฝุ่น อ.พเยาว์ 1,000 - 

        3.2.1 งานป้องกันโรคไข้เลือดออก      
      

 
2 2.3 2.3.1 

อ.พเยาว์      

อ.สีฝุ่น 
อ.ทัศนีย์ 1,000 

- 

   3.3 โครงการยุวชนประกันภัยร้ัวม่วง-ขาว             2 2.3 2.3.1 อ.สีฝุ่น อ.พเยาว์ 1,000 - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น      7,000    

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน               ลงช่ือ.....................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ 

          ( นางสาวสีฝุ่น    คชพันธุ์  )                                 ( นางพเยาว์  พราหมณ์คล้ า ) 

ลงช่ือ.........................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา               ลงช่ือ......................................................รองผู้อ านวยการ 

          ( นายวุฒิศักด์ิ  ลีพรหมมา )              ( นางจันทร์จ ารัส  เกิดพันธ์ ) 

                                                                              ลงช่ือ......................................................ผู้อ านวยการ 

                                                                                         ( นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ )



วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหินหวัหิน 

วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรกิารและอาคารสถานที่ 

ประจ าปีการศึกษา  2561 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

1. แผนงานพัฒนางานอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียนรู้จักหน้าท่ีที่มอบหมายให้   เช่น การมอบหมายการท าเวร  จัดบอร์ด 
1.2 เพ่ือให้นักเรียน  /นักศึกษา และบุคลากรทุกคนร่วมประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  
1.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคน  ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของโรงเรียนและสู่อาเซียนทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
1.4 เพ่ือจัดซื้อ จัดหา สรรหา ปรับปรุง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่งเทคโนโลยีให้พอเพียงกับความต้องการของครู นักเรียน นักศึกษา 
1.5 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน   เช่น การตกแต่งอาคารสถานที่   โดย  การประดับธงชาติของแต่ละประเทศ 
1.6 เพ่ือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  /นักศึกษา  
1.7 เพ่ือจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดเวลา 
1.8 เพ่ือจัดบริการสถานที่ให้บุคคลภายในและภายนอกได้เกิดความพึงพอใจ 
1.9 เพ่ือให้นักการ -ภารโรงมีความ รับผิดชอบในหน้าท่ีมอบหมายให้และรักษาความสะอาดตลอดเวลา 

 

2. แผนงานพัฒนางานโภชนาการและ  
   สุขาภิบาล 
 
 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะที่ถูกวิธี 
2.2 เพ่ือจัดบริการอาหารและน้ าด่ืมที่ถูกสุขลักษณะส าหรับครูอาจารย์ /นักเรียนนักศึกษา  
2.3 เพ่ือส่งเริมให้คณะครูอาจารย์  บุคลากรในโรงเรียนรักษาความสะอาดห้องท างาน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ 

 
3. แผนงานพัฒนางานสุขภาพและ   
   อนามัย 

3.1 เพ่ือจัดการบริการด้านสุขอนามัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน /นักศึกษา  และบุคลากรทุกคน 
3.2 เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์   และวิธีป้องกันการเกิดโรคต่าง 
3.3 เพ่ือจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับงานห้องพยาบาลเช่น  การรักษาสุขภาพและอนามัยของคนไทย และกลุ่มอาเซียนที่เป็นภาษาอังกฤษ   

 
 

 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหินหวัหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรกิารและอาคารสถานที่ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. แผนงานพัฒนาอาคารสถานที ่
    1.1 โครงการห้องเรียนสีขาว 

 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน/นักศึกษารู้จักหน้าท่ีที่

มอบหมายให้  เช่น การมอบหมายการท าเวร  ความ
สะอาดของห้องเรียน  จัดบอร์ด  เป็นต้น 

 
เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 2      การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 

การ 

    1.2 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

1 .  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา/และบุคลากรทุกคนร่วม
ประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อมได้ถูกวิธี 

เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานที่ 2   การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 

    1.3 โครงการแหล่งเรียนรู้ 1.  เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาและบุคลากรทุกคนทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของโรงเรียนและข่าวอาเซียนทัน
ต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

 
 

เป้าหมายที่ 4 
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2   การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

พลเมืองไทยและพ 

 



 
วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหินหวัหิน 

วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรกิารและอาคารสถานที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.4 โครงการพัฒนาอาคาร   สถานที่
และครุภัณฑ์         

     1.4.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์สู่
อาเซียน                

     1.4.2 งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์    

     1.4.3 งานรักษาความปลอดภัย              
     1.4.4 งานบริการอาคารสถานที่                  
     1.4.5 งานรักษาความสะอาด 

1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน   เช่น การ
ตกแต่งอาคารสถานที่บริเวณต่างๆ   โดยการประดับ
ธงชาติของแต่ละประเทศ 

2. เพ่ือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน/นักศึกษาและ
ระบบความปลอดภัยทุกด้านในโรงเรียน 

3. เพ่ือจัดบริการสถานที่ให้บุคคลภายในและภายนอกได้
เกิดความพึงพอใจ 

4. เพ่ือให้นักการ-ภารโรงทุกคนมีความรับผิดชอบหน้าที่
ที่มอบหมายให้สะอาดและเรียบร้อย 

เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

คุณภาพ  

2. แผนงานพัฒนาโภชนาการและ 
    สุขาภิบาล 
      2.1 โครงการธนาคารขยะ 
       

 
 

1. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษารักษาสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 

4. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ือใหันักเรียน/นักศึกษาคัดแยกขยะได้ถูกต้อง 

 
 
เป้าหมายที่ 1 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ และ
ทักษะเป็นไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่
ละระดับการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3  

    ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 1.3.3  

 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษา 

  เป้ำหมำยที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3  
    ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 
      2.2 โครงการกินดีอยู่ดี 
       

1.  เพ่ือบริการอาหารและน้ าด่ืมที่ถูกสุขลักษณะส าหรับครู 
-  อาจารย์  /นักเรียนและ  / นักศึกษา 

เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ 2    การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  

     ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

      2.3 โครงการ 5 ส 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน และ
นักเรียน/นักศึกษา รักษาความสะอาด ห้องเรียน 
และห้องท างาน 
 

เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  

     ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 

      2.4  โครงการห้องน้ าน่าใช้ 
 
       

1. เพ่ือบริการอาหารและน้ าด่ืมที่ถูกสุขลักษณะส าหรับ
ครูอาจารย์ /นักเรียน/นักศึกษา  
 

เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2    การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 

     ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 



 

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. แผนงานพัฒนางานสุขภาพและอนามัย 
      3.1 โครงการการบริการห้องพยาบาล 
 
       

 
1. เพ่ือจัดการบริการด้านสุขอนามัยเบื้องต้น

ให้กับนักเรียน /นักศึกษา  และบุคลากรทุกคน 
 

 
เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึ กษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ 2   การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3 

      ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 

  3.2 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพ 
     3.2.1 โครงการยุวชนประกันภัย  ร้ัวม่วง – ขาว  

     3.2.2 งานป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
       

1..เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
เพศสัมพันธ์   และวิธีป้องกันการเกิดโรคต่าง 
2..เพ่ือจัดกิจกรรมเก่ียวกับการใช้กฎจราจร   
และปฏิบัติตนเองในเร่ืองของการมีวินัยอย่าง
ปลอดภัย 
3.  เพ่ือจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับงาน
ห้องพยาบาล  เช่น การรักษาสุขภาพและ
อนามัยที่ถูกวิธีในเบื้องต้น   

 

เป้าหมายที่ 4  
     สถานศึกษามีการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาที่ มี อ ยู่ อ ย่ าง เ ต็ มศั กยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2   การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  

     ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 

 

 

 
 
 
  
  
 
  
  
  



 
 
 
 
  

 

แผนปฏิบัติการ – ติดตามประจ าปี 
      

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ำยประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แผนงานนโยบายและการวางแผน 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 
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ินที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินย

่อย
ที่ 

ค่าธรรมเนียม 
การเรียน 

เงิน
อุดหนุน พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.1 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

            2 2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

นายวุฒิศักดิ์ 
นางจันทร์

จ ารัส 
5,000 - 

1.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            2 2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

น.ส.พจนา
พร 

นางจันทร์
จ ารัส 

5,000 - 

1.3 งานก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

            2 2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

น.ส.พจนา
พร 

นางจันทร์
จ ารัส 

4,000 - 

รวม 14,000 - 
 

  
 
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน      ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
       ( นางสาวพจนาพร    แสงเงิน )                ( นายวุฒิศักด์ิ     ลีพรหมมา ) 
 
ลงชื่อ....................................................รองผู้อ านวยการ      ลงชื่อ.....................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
       ( นางจันทร์จ ารัส      เกิดพันธ์ )                ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ )     
  

x 

x x 

x 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แผนงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

มา
ตร

ฐา
นส

ถา
นศึ

กษ
าที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินย

่อย
ที่ 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงินอุดหนุน 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.1 งานบริการสารสนเทศพื้นฐาน         
 

   2 2.3 2.3.3 น.ส.ชลธิชา 
นางจันทร์

จ ารัส 
177,000 - 

1.2  งานประชาสัมพันธ์ภายนอก         
 

   2 2.3 2.3.3 น.ส. ชลธิชา 
นางจันทร์

จ ารัส 
85,000 - 

1.3  งานศูนย์ก าลังคนอาชีวะศึกษา             2 
2.3 

2.4 

2.3.3 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

น.ส.พจนา
พร 

นางจันทร์
จ ารัส 

5,000 - 

1.4  จัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร
และนักเรียนนักศึกษา 

             2 2.3 2.3.3 
น.ส.พจนา

พร 
นางจันทร์

จ ารัส 
4,000 - 

รวม 271,000 - 

 
 

  

 
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน      ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
     ( นางสาวชลธิชา   เตชะเจริญกิจ )                 ( นายวุฒิศักด์ิ     ลีพรหมมา ) 
 
ลงชื่อ....................................................รองผู้อ านวยการ      ลงชื่อ.....................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
       ( นางจันทร์จ ารัส      เกิดพันธ์ )                ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ )     
  

x x 

x x 

x x 

x x 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 
ร่างแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แผนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

มา
ตร

ฐา
นส

ถา
นศึ

กษ
าที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินย

่อย
ที่ 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงินอุดหนุน 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.1 โครงการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

            2 2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

นายวุฒิศักดิ์ 
นางจันทร์

จ ารัส 
7,000 - 

1.2 โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

             

2 2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

นายวุฒิศักดิ์ 
นางจันทร์

จ ารัส 
5,000 - 

1.3 งานประเมินคุณภาพเพื่อจัด
ระดับบคุณภาพสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

            2 2.4 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

นายวุฒิศักดิ์ 
นางจันทร์

จ ารัส 
10,000 - 

รวม 22,000 - 

 
 
 

 
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน      ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
        ( นายวุฒิศักด์ิ    ลีพรหมมา )                ( นายวุฒิศักด์ิ     ลีพรหมมา ) 
 
ลงชื่อ....................................................รองผู้อ านวยการ      ลงชื่อ.....................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
       ( นางจันทร์จ ารัส      เกิดพันธ์ )                ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ )     
  

x x 

x 

x x 



วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน 

ร่างแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีการศึกษา  2561 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน สอดคล้องกับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม 

งบประมาณ 

2561 2562 

มา
ตร

ฐา
นส

ถา
นศึ

กษ
าที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินที่

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รป
ระ

เม
ินย

่อย
ที่ 

ค่าธรรมเนียม
การเรียน 

เงินอุดหนุน 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.1 โครงการส่งเสริมการวิจัย 
โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร 

            3 3.2 
3.2.1 
3.2.2 

นายบัณฑิต 
นางสาวจินตนา 

นางจันทร์
จ ารัส 

50,000 - 

1.2 โครงการส่งเสริมการวิจัย 
โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมของผู้เรียน 

            3 3.2 
3.2.1 
3.2.2 

นายบัณฑิต 
นางสาวจินตนา 

นางจันทร์
จ ารัส 

90,000 - 

1.3 โครงการประกวดสุดยอด 
นวัตกรรมอาชีวศึกษา  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ระดับภาคและระดับชาติ 

            3 3.2 
3.2.1 
3.2.2 

นายบัณฑิต 
นางสาวจินตนา 

นางจันทร์
จ ารัส 

20,000 - 

รวม 160,000 - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 467,000 

 
 

 
 
 

 
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับผิดชอบแผนงาน      ลงชื่อ.......................................................รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
          ( นายบัณฑิต     มีแก้ว )                ( นายวุฒิศักด์ิ     ลีพรหมมา ) 
 
ลงชื่อ....................................................รองผู้อ านวยการ      ลงชื่อ.....................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
       ( นางจันทร์จ ารัส      เกิดพันธ์ )                ( นางอัจฉรียา     ออสุวรรณ )     
  

x x 

x x 

x x 



วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหัวหิน 
วัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. แผนงานนโยบายและการวางแผน 
  1.1 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษา 

      
     1. เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายการ
จัดการศึกษาของ สอศ.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

 
เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

   
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

  1.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี      2. เพ่ือวางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา รวมไปถึง
นโยบายของต้นสังกัด  อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา  
บุคลากรและนักเรียน/นักศึกษาต่อไป 

เป้าหมายที่  5 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

  1.3 งานก ากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

     3. เพ่ือวางแผน ก ากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงานผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่  อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. แผนงานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
  2.1 งานบริการสารสนเทศพ้ืนฐาน 

 
      1. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
บ ารุงรักษา  จัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกระบบของโรงเรียน
ให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานและบริการข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมส าหรับบุคลากร  นักเรียน/นักศึกษา  อบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน
ซอฟต์แวร์  รวมไปถึงอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรให้
สามารถด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบได้อย่างราบร่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นระบบเครือข่าย  ระบบ  Intranet ของโรงเรียนและการ
ให้บริการ Internet  

 
เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.3  
    ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 
 

  2.2 งานประชาสัมพันธ์ภายนอก      2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  กิจกรรมและผลงานของนักเรียน/
นักศึกษา และบุคลากร  แสดงให้บุคคลในชุมชนเห็นศักยภาพ
ของสถานศึกษาในการพัฒนาเยาวชนและประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักและไว้วางใจของบุคคลในชุมชน 

เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่  อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.3  
        ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 
 

  2.3 งานศูนย์ก าลังคนอาชีวะศึกษา      3. เพ่ือผลิตและพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาและการมี
งานท าให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็น
ช่องทางในการสื่อสารความต้องการแรงงานในด้านอุปสงค์และ
อุปทานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เป้าหมายที่  5 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.3  
    ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.4 

 
 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

  2.4 งานจัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากรและ
นักเรียน/นักศึกษา 

     4. เพ่ือเป็นข้อมูลและหลักฐานแสดงให้หน่วยงานภายใน  
บุคคลที่มาติดต่อและหน่วยงานภายนอกทราบว่าเป็นบุคลากร
และนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัย 

เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.3  
    ด้านการบริหารจัดการ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.3.3 
 

3. แผนงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
  3.1 โครงการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
     1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและใช้เป็น
มาตรฐานในการส่งเสริม  ก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยหลักของการมีส่วน
ร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  
 
 
 
 
 
 

 
 
เป้าหมายที่  5 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  3.2 โครงการประกันคุณภาพภายใน      2. เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพและเตรียมความพร้อม
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก   
 
 
 

เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่  อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

  3.3 งานประเมินคุณภาพเพ่ือจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

     3. เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพศึกษาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมายที่  4 
  สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่  อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.4  
    ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.2 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 2.4.3 

4. แผนงานพัฒนางานนวิจัยและนวัตกรรม 
  4.1 โครงการส่งเสริมการจัดท าและประกวด
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของผู้บริหาร  
ครู  บุคลากรทางการศึกษา 

 
     1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้บริหารและ
ครูไปสู่มาตรฐานทางการศึกษา 
     2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  จัดท าวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ  นักเรียน/นักศึกษาให้สูงข้ึน 
   3. เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอน
ของคณะครู-อาจารย์ 
 
 
 
 

 
เป้าหมายที่  7 
  สถานศึกษามีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรและผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
  ประเด็นการประเมินที่ 3.2   
  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัย 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2 

 
 
 

 



แผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4.2 โครงการส่งเสริมการจัดท าและประกวด
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของผู้เรียน 

     4. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนไปสู่
มาตรฐานทางการศึกษา 
     5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าวิจัย
ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน/นักศึกษาให้สูงข้ึน 
     6. เพ่ือแก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรมทางการเรียนการ
สอนของผู้เรียน 

เป้าหมายที่  7 
  สถานศึกษามีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรและผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
  ประเด็นการประเมินที่ 3.2   
    ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   
    งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2 

 

  4.3 โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ระดับภาคและระดับชาติ 

     7. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนไปสู่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ 
     8. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ร่วมกับบุคคล  ชุมชน  
องค์กรต่าง ๆ โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
     9. เพ่ือเผยแพร่ผลงานการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน สู่สาธารณชน    
  

เป้าหมายที่  7 
  สถานศึกษามีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  
บุคลากรและผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
  ประเด็นการประเมินที่ 3.2  ด้านนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.1 
 ประเด็นการประเมินย่อยที่ 3.2.2 

 

 
 

 
 
 



 


