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ค าน า 
 

 แผนพฒันาโรงเรียนฉบบัน้ี  จดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  ประจ าปีการศึกษา  2562 ถึง 
 ปีการศึกษา 2564  ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  โดยอาศยัขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ ท่ีไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นประจ า   ทุกฝ่ายไดร่้วมสรุปสาระและเน้ือหาส าคญั ร่วมกนัเพื่อจดัท าเป็นแผนพฒันาวทิยาลยัฉบบัน้ี   
ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐานของวทิยาลยั  แผนงานและโครงการฝ่ายต่างๆ  กฎระเบียบขอ้บงัคบั   ระเบียบการ
วทิยาลยั  และขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความส าคญัภายในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน โดยมี
วตัถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างานของแต่ละฝ่ายใหป้ฏิบติังานตามแผนงานตามท่ีเขียนไวใ้น
แผนพฒันาวทิยาลยัฉบบัน้ี   เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดในการท างาน  และเพื่อใหง่้ายต่อการปฏิบติังาน  
ตลอดจนประเมินผลและการควบคุมตรวจสอบ ต่อไป 
 
 
 
 
         จดัท าโดย  ฝ่ายวางแผนพฒันา 
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บทที ่1 
ภาพรวมของวทิยาลยั 

( Overview college ) 
 
1. ประวตัิความเป็นมา 

1.1 ประวตัิวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน 
ก่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 30 เมษายน  พ.ศ. 2546   โดยนายนิเวศน์   แจง้สุข  ( ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหาร

การศึกษา)  เป็นผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนจดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติัการศึกษาเอกชน   ตั้งอยูเ่ลขท่ี  114  ถ.สกล- 
อุดร  ต.สวา่งแดนดินอ.สวา่งแดนดิน   จ.สกลนคร     เบอร์โทรศพัท ์ 042-981248  โทรสาร. 042-981248 

 ปี 2547ได ้เปล่ียนแปลงพฒันาสถานศึกษา ผูรั้บใบอนุญาตคนเดิม นายนิเวศน์   แจง้สุข  ไดพ้ฒันา
สถานศึกษากิจการร่วมกบั  นางกมลรัตน์   แจง้สุข (ศษ.บ.)  และไดค้ดัสรรกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน  ทั้งส้ิน  9 คน     คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนดงักล่าว ไดร่้วมกนับริหาร
โรงเรียน ก าหนดนโยบาย ทั้งในดา้นบริหาร และ วชิาการ ท าใหโ้รงเรียนมีคุณภาพ ในระดบัท่ีสังคมยอมรับได ้
และพร้อมกา้วเขา้สู่มาตรฐานการศึกษาแห่งอนาคต ทั้งในดา้นวชิาการ และเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต และ
คอมพิวเตอร์ 

ปี 2549  โรงเรียนไดมี้การพฒันาในดา้นเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยคณาจารย ์
ผูท้รงคุณวุฒิ เป่ียมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มาร่วมพฒันา ไดจ้ดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ข้ึน เปิดใหบ้ริการแก่นกัเรียน นกัศึกษา และจดัอบรม ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ หลากหลายหลกัสูตร 
รวมถึงการใหบ้ริการสร้างเวบ็ไซต ์ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ในดา้นการเรียนการสอน ไดเ้นน้ใหน้กัเรียนนกัศึกษา มี
ความรู้ทางดา้นอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อส่ือสารไดท้างอินเตอร์เน็ต  รับส่ง อีเมล และสร้างสังคมออนไลน์ เพื่อ
มาตรฐานของผูเ้รียนท่ีพร้อมจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติ ต่อไป  

ปี 2550  โรงเรียนไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นวชิาการ การบริหาร เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่  โรงเรียนมีการด าเนินการ
ในดา้นการพฒันาอยา่งรวดเร็ว จากโรงเรียนเล็กๆ แห่งหน่ึงท่ีกา้วเขา้สู่มาตรฐานการเรียนยคุใหม่ ไดรั้บการตอบ
รับจากประชาชนในพื้นท่ีพอสมควร  ปี 2554  มีนกัเรียน   นกัศึกษาทั้งส้ิน  226 คน เป็นนกัเรียน นกัศึกษาในภาค 
ปกติ และภาคบ่าย ทั้งระดบั ปวช. และ ปวส.รวมถึงไดรั้บผูเ้ขา้ฝึกอบรมความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ และช่างยนต์
ก่อสร้าง ทั้งส้ิน 78 คน  
   ปี  2551  โรงเรียนไดมี้ความกา้วหนา้ในหลากหลายดา้น    
ดา้นเทคโนโลย ี   โรงเรียนเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  มีศูนยค์อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตผา่นดาวเทียม ไทยคม   
ท่ีเปิดใหบ้ริการดว้ยความเร็ว  256 kbps เป็นศูนยฝึ์กอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างนกัศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อ
เปิดสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ในอนาคตขา้งหนา้ต่อไป 
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ดา้นคุณภาพการเรียนการสอน    นกัเรียนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  มีแนวโนม้สอบเขา้ศึกษาต่อไดร้้อยละ 90     
และสอบเขา้ท างาน ได ้ ร้อยละ 80   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก   ซ่ึงเป็นส่ิงยนืยนัในเร่ืองคุณภาพการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
  ปี 2552   เตรียมความพร้อมสู่สถาบนัการศึกษาแห่งมาตรฐานโลกอนาคต 

 โรงเรียนไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่  ไดส้ร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ อาคารเรียน 3  ชั้น  14 หอ้งเรียน
เพื่อรองรับท่ีบนท่ีตั้งโรงเรียนเดิม  บนท่ีดินจ านวน  6 ไร่  เพื่อรองรับการขยายตวัและพฒันาปรับปรุงใหไ้ดม้าก
ยิง่ข้ึนในอนาคต   ทั้งในดา้นอาคารสถานท่ี และพฒันาดา้นการเรียนการสอน  รวมถึงการประกนัคุณภาพภายนอก  
จาก สมศ. 

ไดเ้ปิดเป็นศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์  และ จดัอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บัหน่วยงาน
ต่างๆ  ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆกบัทางชุมชน   

  ไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคารขนาด 3 ชั้น  เพื่อใชเ้ป็นอาคารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต  โดยใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1,024 kbps   และในปีน้ีเอง  โรงเรียนไดรั้บการเขา้
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จากองคก์าร สมศ. 

 ไดเ้ปิดใชอ้าคาร 3 ชั้นหลงัใหม่  และเปิดเป็นสถานท่ีบริการชุมชุนในการอบรมหรือจดักิจกรรม  และ
เตรียมขยายสาขาวชิาใหม่เพื่อรองรับระบบการศึกษาในอนาคต  คือ  สาขาวชิา  คอมพิวเตอร์และ สาขาวชิา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดบั ปวส. 

ปี 2553 โรงเรียนไดศู้นยเ์สียผูรั้บใบอนุญาต นายนิเวศน์  แจง้สุข โดยกะทนัหนัท าใหร้ะบบการบริหาร
การจดัการ ขาดการท างานต่อเน่ืองแต่สถานศึกษาก็พยายามพฒันา ภายใต ้ผูบ้ริหาร คือ นายภูวดล  แจง้สุข  
 ( ทายาท )  ( M ED ) และคดัหาผูร้วมงาน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็น ท่ีไดใ้หบ้ริการแก่
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตพื้นท่ีบริการ   และไดจ้ดัท าโครงการออกบริการนอกสถานท่ีทั้งในสาขาวชิา
พณิชยกรรมและช่างอุตสาหกรรม   คณะครูอาจารยต์ลอดจนนกัเรียนนกัศึกษามีผลงานโครงงานเผยแพร่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  โดยเฉพาะทางช่างก่อสร้าง  

ปี 2554 โรงเรียนไดพ้ฒันาในดา้นอาคารสถานท่ี  เพิ่มเติมเพื่อใชใ้นกิจการการเรียนการสอน  และรองรับ
นกัศึกษาท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต  ตลอดจนปรับภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนให้ดูสวยงามร่มร่ืน   สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่นกัเรียน    

โรงเรียน ไดท้  าการเปิดสอนในระดบั ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นปีแรก 
 ปี 2555 โรงเรียนเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดเ้ปล่ียนขออนุญาตใช ้เป็น วทิยาลยัอาชีวศึกษา ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ระดบัอาชีวศึกษาท่ีเปิดการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปวส.และได้
โอนกิจการให ้นายศุภชยั  แจง้สุข เป็นผูรั้บใบอนุญาต ช่ือวา่ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน อกัษร
ยอ่ของวทิยาลยัคือ วธส.  และไดพ้ฒันาและจดัท าขอ้มูลในการบริหารในภาพรวมเพื่อรองรับการประเมินรอบ 3
ของสมศ. ในปีการศึกษา 2557  
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           ปี  2556 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัตลาดแรงงานในปัจจุบนั จึงได ้ขออนุญาตใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปวช. 2556 ใชท้  าการเรียนการ
สอนและจดัท าแผนการเรียนการสอนรองรับ พร้อมทั้งปรับปรุงใหบุ้รณาการหลกัสูตรของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
               ปี 2557  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดมี้การพฒันาและรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากหน่วยงานตน้สังกดั ( สช.) ซ่ึงมีผลการพฒันา ท่ีดีข้ึน ในระดบั ดี แต่คะแนนรวมยงัไม่ผา่น
การรับรอง วทิยาลยัจึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาตวับ่งช้ีดงักล่าวพร้อมทั้งไดจ้ดับุคลากรเขา้อบรมรวมกบั สช. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวคลอ้ง 
 
           ปี 2558 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษา จากองคก์ร
ภายนอก ส านกังานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาองคก์าร มหาชน  สมศ. รอบท่ี 3 โดยใชข้อ้มูล
ยอ้นหลงั จากปีการศึกษา 2555 มาเป็นตวัช้ีวดัตามตวับ่งช้ี เป็นหลกั ผลประเมินภาพรวม อยูใ่นระดบั  พอใช ้แต่มี
คะแนนตวับ่งช่ี บา้งตวั ท่ีมีคะแนนตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  จึงท าใหก้ารประเมิน  ไม่ผา่นการรับรอง จาก สมศ. 
 
           ปี 2559 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดจ้ดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาและจดัเก็บขอ้มูล
รวมทั้งจดัท าแผนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และรองรับหลกัสูตรใหม่ และการโอนยา้ยสังกดัจาก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร สู่ ส านกังานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมทั้งจดัท า ความร่วมมือทางวชิาการกบัตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบุคลากรให ้เขา้สู่ตลาดแรงงาน AEC ตลอดจน 
โรงงานอุตสาหกรรมชั้นน าของประเทศ ให้ตรงกบัความตอ้งการของ โรงงาน  ภายใตก้ารจดัการการศึกษา ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด  
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1.1.2 ระเบียบการและหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
        ระเบียบการ 

1. การรับนักเรียน คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  และ
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีหลกัเกณฑ์ดังนี ้
1.1 รับสมคัรทั้งชายและหญิง อายตุั้งแต่ 14 ปีข้ึนไป 
1.2 รับผูจ้บมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3, มศ.3) หรือเทียบเท่าเขา้ศึกษาต่อระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
1.3 รับผูจ้บชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเขา้ศึกษาต่อระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยเทียบโอน 
1.4 รับผูจ้บชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เขา้ศึกษาต่อระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
1.5 มีร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีสังคมรังเกียจ เป็นอุปกรณ์ต่อการเรียนมีบุคลิกภาพ

ไม่ขดัต่อวชิาท่ีจะเขา้ศึกษา 
1.6 มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผูป้กครองท่ีสามารถดูแลและรับผดิชอบเก่ียวกบัความ

ประพฤติและการเรียนตลอดการเป็นนกัเรียน 
1.7 มีความเล่ือมใส ศรัทธาต่อสถาบนัชาติ ศาสนา  พระมหากษตัริยด์ว้ยความบริสุทธ์ิ และมี

เจตคติท่ีดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
2.  หลกัฐานในการรับสมัคร 

2.1  ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.) 
2.2  ส าเนาทะเบียนบา้น 
2.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  จ  านวน 3 รูป 
2.5  ใบสมคัร 

3.  การจ าหน่ายนักเรียน 
3.1 เม่ือเรียนจบหลกัสูตร 
3.2 เม่ือลาออก 
3.3 เม่ือตาย 
3.4 เม่ือตอ้งโทษร้ายแรงท่ีตอ้งออกจากโรงเรียน ดงัน้ี 

3.4.1 จงใจฝ่าฝืนกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนบ่อยคร้ัง 
3.4.2 ขาดการเรียนติดต่อกนัเป็นเวลา 10 วนั โดยไม่แจง้เหตุผลใหโ้รงเรียนทราบหรือ 

มีเหตุผลไม่สมควรและขาดเรียนรวมกนัเกิน 15 วนั ในภาคเรียนนั้น 
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3.4.3 ไม่เคารพครู อาจารยท์ั้งโดยกิริยา ท่าทาง และค าพดู 
3.4.4 มีอุปนิสัยชอบเล่นการพนนั มีวตัถุระเบิด พกพาอาวธุ ด่ืมสุราและของมึนเมา  

หรือ เสพสารเสพติดให้โทษ 
3.4.5 หลบหนีการเรียนบ่อยคร้ัง 
3.4.6 ชกัชวนหรือพยายามก่อกวนใหแ้ตกความสามคัคี  
3.4.7 มีคดีถูกพิพากษาจ าคุก 
3.4.8 ประพฤติตนเป็นคนพาล เกเร ก่อเร่ืองทะเลาะววิาททั้งภายในและภายนอก 

โรงเรียนจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและช่ือเสียงของโรงเรียน
3.4.9 ลกัทรัพย ์ขโมย หรือ ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและบุคคลอ่ืน 
3.4.10 พน้สภาพนกัเรียนเน่ืองจากการวดัผล 
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4.หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
4.1 สาขาวชิาเรียนทีเ่ปิดสอน 

4.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
4.4.1.1 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม   สาขาวชิาเคร่ืองกล สาขางานยานยนต ์          

สาขาวชิางานก่อสร้าง  
4.4.1.2 ประเภทวชิาพณิชยกรรม   สาขาวชิาพณิชยการ  

                                                             -  กลุ่มวชิาการบญัชี    -  กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

-  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิา การบญัชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    - ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม    สาขาวชิา  ก่อสร้าง 
    - สาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์  

4.2หลกัสูตร 
4.2.1 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

ก าหนดใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช 2545  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช.) พุทธศกัราช 2562 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ใหเ้ร่ิมใช ้  ปี 2562 

 
4.2.2 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ก าหนดใชห้ลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546            
กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ใหเ้ร่ิมใช ้  ปี 2558 
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5.การวดัผลและประเมินผลการเรียน 
การจดัการศึกษาและการส าเร็จการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ     วา่ดว้ยการ จดัการศึกษา 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผลการเรียน 
 ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556  และตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พุทธศกัราช 2557 

6.เวลาเรียน 
6.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ปกติภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ 

และอาจเปิดสอนภาคฤดูร้อนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
6.2 เปิดสอนสัปดาห์ละ 6 วนั  วนัละ 2 รอบ 

รอบเชา้ เร่ิม  ตั้งแต่ 07.00 –15.30  น.          รอบบ่าย เร่ิม  ตั้งแต่  14.00 – 21.30 น.    
โดยรวมคาบกิจกรรม 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 
 

7. วนัหยุด 
7.1 วนัอาทิตย ์และวนัหยดุราชการประจ าปี 
7.2 วนัหยดุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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8. การออกใบประกาศนียบัตร 
จะออกใบประกาศนียบตัรให้ผูเ้รียน เม่ือเรียนจบหลกัสูตรของแต่ละหลกัสูตร ซ่ึงการ 

ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยกระประเมินผลการเรียนตามและการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2557 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด 

9. ค่าธรรมเนียมการเรียน 
ทุกหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการเรียนการสอน ก็เก็บค่าธรรม 

เนียมการเรียนตามอตัราท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
10. การแต่งกาย 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเคร่ืองแบบนกัเรียน นกัศึกษา พ.ศ.  
2527 และประกาศ ส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเร่ืองก าหนดรายละเอียดชนิดและเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายโรงเรียนเอกชน 

เคร่ืองแต่งกายนักเรียนหญงิ ปวช. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวและแขนสั้นผา่อกติดกระดุม ตราโรงเรียนฯ 
2. เนคไทสีแดงเลือดหมูตราโรงเรียน 
3. กระโปรงจีบรอบสีด าคลุมเข่า 
4. เขม็ขดัหนงัสีด าเคร่ืองหมายโรงเรียนท่ีหวัเขม็ขดั 
5. รองเทา้คตัชูสีด า ส้นเต้ีย 
6. ผมทรงสุภาพ 
7. ติดเขม็กลดั เคร่ืองหมายโรงเรียนฯ ท่ีหนา้อกขวา 
เคร่ืองแต่งกายนักเรียนชาย ปวช. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น 
2. เนคไทสีแดงเลือดหมูเคร่ืองหมายโรงเรียน 
3. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด า 
4. เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัเป็นเคร่ืองหมายโรงเรียน 
5. รองเทา้หนงัสีด ามีเชือกผกู ถุงเทา้สีด า 
6. ผมทรงสุภาพ 
7. ติดเขม็กลดัเคร่ืองหมายโรงเรียนท่ีหนา้อกขวา 
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เคร่ืองแต่งกายนักเรียนหญงิ ระดับ ปวส. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาว ผา่อกติดกระดุมเคร่ืองหมายของโรงเรียนฯ 
2. ติดเขม็เคร่ืองหมายของโรงเรียน 
3. กระโปรงยาว สีด าหรือจีบรอบสีด า 
4. เขม็ขดัหนงัสีด า เคร่ืองหมายโรงเรียนท่ีหวัเขม็ขดั 
5. รองเทา้คตัชูสีด า ส้นเต้ีย 
6. ผมทรงสุภาพ 
เคร่ืองแต่งกายนักเรียนชาย ปวส. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 
2. เนคไทสีแดงเลือดหมูเคร่ืองหมายของโรงเรียนฯ 
3. กางเกงสากลทรงสุภาพ สีด า 
4. เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัมีเคร่ืองหมายโรงเรียนฯ 
5. รองเทา้หนงัสีด ามีเชือกผกู ถุงเทา้สีด า 
6. ผมทรงสุภาพ 
7. ติดเขม็กลดัเคร่ืองหมายของโรงเรียนท่ีหนา้อกขวา 

11.  ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน 
1. นกัเรียนตอ้งแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนฯ 
2. มาโรงเรียนสม ่าเสมอ ไม่หลบหนีการเรียน 
3. ปฏิบติัตามค าสั่ง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
4. แสดงความเคารพและมารยาทท่ีเหมาะสมต่อครู อาจารย ์
5. ยอมรับการลงโทษจากโรงเรียน และครูอาจารยซ่ึ์งสั่งลงโทษดว้ยความเป็นธรรม 
6. รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน หอ้งเรียน ห้องทดลอง หอ้งน ้า ห้องส้วม 
7. ไม่ประพฤติตนในท านองชูส้าว ทั้งในและนอกโรงเรียน 
8. ไม่เล่นการพนนั สารเสพติด ด่ืมสุรา สูบกญัชาหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืนทั้งในและนอก

โรงเรียนฯ 
9. ไม่ก่อการทะเลาะววิาทหรือชกต่อยกนั 
10. ไม่ลกัทรัพยห์รือท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนฯ 
11. ไม่มัว่สุมหรือก่อความเดือดร้อน ร าคาญอยา่งหน่ึง อยา่งใดทั้งในและนอกโรงเรียน 
12. ไม่พกพาวตัถุระเบิด หรือมีอายธุติดตวัหรือซ่อนเร้นไว ้
13. เลิกเรียนแลว้ตอ้งกลบับา้น ไม่เตร็ดเตร่ตามสถานท่ีต่าง ๆ 
14. ไม่กระท าการอนัเป็นปฏิปักษต่์ออ านาจบริหารขอโรงเรียน หรือ บงัคบัข่มขู่ยยุง ส่งเสริม

หรือสนบัสนุน ใหเ้พื่อนนกัเรียนกระท าการดงักล่าว 
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12. ก าหนดรับสมัครนักเรียน 
1. เปิดรับสมคัรนกัเรียนใหม่ตั้งแต่ เดือน มีนาคม –31 พฤษภาคม ของทุกปี 
2. รับสมคัรทุกวนัไม่เวน้วนัหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

13. วนัเปิดเรียน 
       เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ทุกปีการศึกษา   ในวนัท่ี 1 มิถุนายน ของทุกปี 

         เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2  ทุกปีการศึกษา  ในวนัท่ี  1 พฤศจิกายน   ของทุกปี 
         เปิดเรียนภาคเรียนท่ี  3  ทุกปีการศึกษา  ในวนัท่ี 1 เมษายน  ของทุกปี 

1.1.3 การบริหารงาน 
การบริหารงานของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน เป็นไปตามนโยบายส านกั

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผูรั้บใบอนุญาต  ผูอ้  านวยการ   ผูจ้ดัการ อ านวยความสะดวกควบคุมดูแลในการบริหารโรงเรียน 
ซ่ึงด าเนินการในรูปนิติบุคคล โดยแบ่งฝ่ายงานออกเป็น  4  ฝ่าย ดงัน้ี 

1. ฝ่ายบริหาร 
2. ฝ่ายวชิาการ 
3. ฝ่ายปกครอง 
4. ฝ่ายวางแผนพฒันาและกิจกรรม 

1.1.4 จุดเด่นหรือเกียรติคุณ 
1. วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน เป็นศูนยฝึ์กอบรมผลิตช่างและ การบญัชี  
  ตลอดจนคอมพิวเตอร์  ท่ีให้บริการในเขต   พื้นท่ีบริการเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการใชบ้ริการตลอดเวลา 
2. เป็นวทิยาลยัท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่  นกัเรียนทุกคนอยา่งแทจ้ริง   ในระดบั ปวช. ใหเ้รียนฟรี 
     จริงโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมใดๆ จากนกัเรียนทั้งส้ิน  ตลอดจนหาแหล่งเงินกูย้มืให ้
     นกัเรียน ยมืเรียน 
3. มีระบบบริหารจดัการท่ีคล่องตวั  รวดเร็ว  มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพอยา่งชดัเจน 
4. นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นทียอมรับในหน่วยงานต่างๆ สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดห้ลากหลาย 
     สาขาวชิาชีพ และนกัศึกษาจบแลว้มีงานท า ภายใน 1 ปี ถา้ไม่ศึกษาต่อในวชิาชีพ 

1.2 สภาพปัจจุบัน 
1.2.1 อาคารสถานที่ 

ปัจจุบนัวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค ์โรงฝึกงาน 
หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งพิมพดี์ด หอ้งสมุด โรงอาหาร   เป็น 7 อาคาร   ดว้ยกนั 

1. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1  ชั้น 2 หลงั  
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2. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3 ชั้น  1  หลงั 
3. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น  1  หลงั 
4. โรงฝึกงาน ชั้นเดียว 1 หลงั 
5. หอ้งน ้าห้องส้วมชาย จ านวน 6 หอ้ง   ห้องน ้าหญิง  จ  านวน 12 หอ้ง 
6. โรงอาหาร  ชั้นเดียว  1 หลงั 
7. หอประชุม  1 หลงั  
 สถานทีต่ั้ง 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ตั้งอยู ่เลขท่ี   303   หมู่ท่ี 13  ต าบลสวา่งแดนดิน   อ าเภอ
สวา่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร  47110     
  

แผนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกจิสว่างแดนดนิ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนผงัภายใน บริเวณ  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกจิสว่างแดนดิน  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 
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ค าอธิบายรูปภาพ 

1. อาคารเรียน  1 ขนาด 4 ชั้น  พร้อมหอประชุม  7. อาคารเรียน 2 ชั้น 
2. อาคารเรียน  2      8. โรงจอดรถ 
3. อาคารเรียน  3      9. หอ้งสุขา 
4. อาคารส านกังานฝ่ายปกครอง  และหอ้งสมุด 
5. โรงอาหาร 
6. โรงฝึกงาน 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก 
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในวสัดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนไดจ้ดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพิ่มเติมจนเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ตามบญัชี อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
 1.2.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน มีบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีและตามฝ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. คณะผูบ้ริหาร   จ านวน  2  คน 
2. คณะครู อาจารย ์   จ านวน  11  คน 
3. อาจารยพ์ิเศษ   จ านวน   2  คน 
4. นกัการภารโรง   จ านวน  3  คน 

รวมทั้งส้ิน    จ านวน  18 คน 
 ครู- อาจารยว์ทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ดงัน้ี 

1. ระดบัปริญญาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป  จ านวน   3   คน 
2. ระดบัปริญญาตรี                              จ านวน   10  คน 
3. ระดบัต ่ากวา่ปญิญญาตรี                                       จ  านวน  3  คน 

 
     ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล    วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง 

 1.  นายศุภชยั         แจง้สุข  ปริญญาตรี  ผูรั้บใบอนุญาต 
 2. นางสาวเจษฎา     อุปชา                ปริญญาบณัฑิต   ผูอ้  านวยการ 
 3. นายศุภชยั       แจง้สุข   ปริญญาตรี  ครู 
 4.  วา่ท่ีร้อยตรี ยอด  เมืองมุงคุณ ปริญญาตรี  ครู 
 5.    นายเจษฎา   อุปชา              ปริญญาบณัฑิต  ครู 
 6. นายสมมนสั   ผาลลาพงั  ปริญญาบณัฑิต              ครู 
 7. นายธรรมนอง  มิกราช  อนุปริญญา  ครู/ช่างอุตสาหกรรม 
 8. นางอญัชลี         แจง้สุข  ปวส.   การเงิน 
 9. นายชาติชาย        เมืองมุงคุณ ปวส.            ครู 
 10. นางสาวอภิรดี      ศรีหานอก    ปริญญาตรี  ครู 
 11.        นาย สุทธิวสั    แกว้พลนอ้ย           ปริญญาตรี  ครู/ช่างอุตสาหกรรม 
 12.        นายปริญญา   จอดนอก               ปริญญาตรี  ครู/ช่างอุตสาหกรรม 

 13.   นางสาวสุจิมา    ช่างสอน  ปริญญาตรี  ครู  

14.   นางสาวณฐันพิน  ธงศรี       ปริญญาตรี  ครู 
                  15.          นางสาวจุฑามาศ   บุญสิทธ์ิ          ปริญญาตรี                            ครู            
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกจิสว่างแดนดิน     ปีการศึกษา 2562

ช้ันเรียนแยกแต่ละห้อง จ านวนนักเรียน ช่ือ – นามสกุล 
อาจารย์ทีป่รึกษา เต็มตาม

บัญชี 
มาเรียน
สม ่าเสมอ 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) 
ประเภทวชิา/ชั้นพาณิชยกรรม/ช่างอุตสาหกรรม 

ปวช. ชั้นปีท่ี 1 
หอ้ง 1/1 
หอ้ง 1/2  

ปวช. ชั้นปีท่ี 2 
หอ้ง 2/1 
หอ้ง 2/2 

ปวช. ชั้นปีท่ี 3 
หอ้ง 3/1 
หอ้ง 3/2 

 

   

รวมระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.)    
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส. ) 
ประเภทวชิา/ชั้นบริหารธุรกิจ/ช่างอุตสาหกรรม 

ปวส. ชั้นปีท่ี 1 
หอ้ง 1/1 

                                หอ้ง 1/2  
ปวส. ชั้นปีท่ี 2 

หอ้ง 2/1 
หอ้ง 2/2 

   

รวมระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส. )    
รวมทุกระดับ    
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1.2.6 สัญลกัษณ์และสีประจ าวทิยาลยั 
 
                       
 
 
 
 
ความหมายของสัญลกัษณ์ 
 สญัลกัษณ์ของวิทยาลยั  เป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั  ระหวา่งวงกลมทัง้สองเป็นช่ือของโรงเรียน  ในวงกลม
วงในเป็นรูป  ดาวห้าแฉกบนรูปโลก  และมีลกูทรงกลมสองลกูโคจรรอบโลกนัน้    หมายถึง   นกัเรียนของโรงเรียน
เทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดนิ    เป็นผู้ มีปัญญาปรับเปล่ียนตนเองเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้  มีความอดทน  ไมย่่อ
ท้อตอ่ความยากล าบาก  เชน่ ดวงดาว  ท่ีทกุคนต้องการเป็นท่ีหนึง่ ดาวดวงนัน้ก็ยงัคงส่องแสงได้อย่างสวยงาม  
และเป็นท่ีภาคภมูิใจ ทรงกลมทัง้สองท่ีโคจรล้อมรอบนัน้เปรียบเสมือน  สิ่งแวดล้อมตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวันกัศกึษา  ซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งท่ีดีงามและชัว่ร้าย  ดงันัน้  จงึเป็นการเตือนสตินกัเรียนให้ใช้ความรู้  คดิอยา่งมีเหตแุละผลในการ
เลือกรับสิ่งตา่งๆ เข้าสูต่วัเอง 

 
สีประจ าโรงเรียน 
 สีฟ้า,  ขาว 
   สีฟ้า หมายถึง  ความพยายาม และความเช่ือมัน่ในตวัเอง แฝงดว้ยความดี 
   ขาว หมายถึง  ความกลา้หาญ ซ่ึงแฝงดว้ยความยติุธรรม และความบริสุทธ์ 
   สีฟ้า/ชมพ ูหมายถึง    นกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน เป็นคน
ท่ีมีความพยายาม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความกลา้หาญ มัน่คง  ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มีจิตใจอ่อนโยน นุ่มนวล มี
ความร่าเริงแจ่มใส  มีความยุติธรรม และคุณธรรมประจ าใจ 
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1.3 แผนงานในอนาคต 
1.3.1 แผนงานวชิาการ 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. โครงการแนะแนว 1. โครงการแนะแนว 1. โครงการแนะแนว 
2. โครงการนิเทศภายใน 2. โครงการนิเทศภายใน 2. โครงการนิเทศภายใน 
3. ฝึกวชิาชีพ 3. ฝึกวชิาชีพ 3. ฝึกวชิาชีพ 
4. โครงการนิเทศการใชส่ื้อ 

การเรียนการสอน 
4.โครงการนิเทศการใชส่ื้อ 

การเรียนการสอน 
4. โครงการนิเทศการใชส่ื้อ 

การเรียนการสอน 
5. โครงการภาษาไทยวนัละค า 5. โครงการภาษาไทยวนัละค า 5. โครงการภาษาไทยวนัละค า    

      และภาษาองักฤษวนัละค า 
6. โครงการจดัท าสารสนเทศ 6. โครงการจดัท าสารสนเทศ 6. โครงการจดัท าสารสนเทศ 
7. งานจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์วชิาชีพ 

7. งานจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์วชิาชีพ 

7. งานจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์วชิาชีพ 

8. งานประเมินพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติ 
ปัญญา 

8. งานประเมินพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติ 
ปัญญา 

8. งานประเมินพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติ 
ปัญญา 

 
1.3.2 แผนงานกจิกรรม 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ภาวะผูน้ าของนกัเรียน 

1. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ภาวะผูน้ าของนกัเรียน 

1. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
ภาวะผูน้ าของนกัเรียน 

2. โครงการเยีย่มบา้นผูป้กครอง 2. โครงการเยีย่มบา้นผูป้กครอง 2. โครงการเยีย่มบา้นผูป้กครอง 
3. งานกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 3. งานกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 3. งานกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
4. งานพฒันาและติดตามความ
ประพฤตินกัศึกษา 

4. งานพฒันาและติดตามความ
ประพฤตินกัศึกษา 

4. งานพฒันาและติดตามความ
ประพฤตินกัศึกษา 

5. งานกิจกรรมวชิาชีพ 5. งานกิจกรรมวชิาชีพ 5. งานกิจกรรมวชิาชีพ 
6. งานประเมินการจดักิจกรรม
นอกหลกัสูตร 

6. งานประเมินการจดักิจกรรม
นอกหลกัสูตร 

6. งานประเมินการจดักิจกรรม
นอกหลกัสูตร 

7. งานส่งเสริมการร่วมกิจกรรม 7. งานส่งเสริมการร่วมกิจกรรม 7. งานส่งเสริมการร่วมกิจกรรม 
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1.3.3 แผนงานบุคลากร 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. โครงการพฒันาบุคลากร 1. โครงการพฒันาบุคลากร 1. โครงการพฒันาบุคลากร 
2. โครงการจดัท าสารสนเทศเพื่อ 
การจดัการและบริหาร 

2. โครงการจดัท าสารสนเทศเพื่อ
การจดัการและบริหาร 

2. โครงการจดัท าสารสนเทศเพื่อ
การจดัการและบริหาร 

3. โครงการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ศึกษาต่อ 

3. โครงการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ศึกษาต่อ 

3. โครงการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ศึกษาต่อ 

4. โครงการจดัท าความร่วมมือ
ทางวชิาการ 

4. โครงการจดัท าความร่วมมือ
ทางวชิาการ 

4. โครงการจดัท าความร่วมมือ
ทางวชิาการ 

5. โครงการอบรมครูเก่ียวกบั
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 

5. โครงการอบรมครูเก่ียวกบั
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 

5. โครงการอบรมครูเก่ียวกบั
เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 

6. โครงการประกวดส่ือการเรียนการ
สอน 

6. โครงการประกวดส่ือการเรียนการ
สอน 

6. โครงการประกวดส่ือการเรียนการ
สอน 

7. โครงการอบรมครูเพื่อท าแฟ้ม
สะสมงานของผูบ้ริหาร 

7. โครงการอบรมครูเพื่อท าแฟ้ม
สะสมงานของผูบ้ริหาร 

7. โครงการอบรมครูเพื่อท าแฟ้ม
สะสมงานของผูบ้ริหาร 

8. โครงการอบรมครูเก่ียวกบั
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

8. โครงการอบรมครูเก่ียวกบั
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

8. โครงการอบรมครูเก่ียวกบั
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

9. งานจดัท าแฟ้มสะสมงาน
นกัเรียน 

9. งานจดัท าแฟ้มสะสมงาน
นกัเรียน 

9. งานจดัท าแฟ้มสะสมงาน
นกัเรียน 

10. งานปฏิบติัตนของผูบ้ริหารให้
เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 

10. งานปฏิบติัตนของผูบ้ริหารให้
เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 

10. งานปฏิบติัตนของผูบ้ริหารให้
เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 

11. งานจดัท าสะสมแฟ้มงานครู 11. งานจดัท าสะสมแฟ้มงานครู 11. งานจดัท าสะสมแฟ้มงานครู 
12. งานจดัท ารายงานและติดตาม
ตรวจสอบ 

12. งานจดัท ารายงานและติดตาม
ตรวจสอบ 

12. งานจดัท ารายงานและติดตาม
ตรวจสอบ 

13. งานจดัท าครูมือครู 13. งานจดัท าครูมือครู 13. งานจดัท าครูมือครู 
14. โครงการก าหนดปรัชญาและ
เป้าหมายของโรงเรียน 

14. โครงการก าหนดปรัชญาและ
เป้าหมายของโรงเรียน 

14. โครงการก าหนดปรัชญาและ
เป้าหมายของโรงเรียน 

15. งานวเิคราะห์เป้าหมาย
วทิยาลยั 

15. งานวเิคราะห์เป้าหมาย
วทิยาลยั 

15. งานวเิคราะห์เป้าหมาย
วทิยาลยั 

16. งานประชุมการด าเนินงาน
ภายใน 

16. งานประชุมการด าเนินงาน
ภายใน 

16. งานประชุมการด าเนินงาน
ภายใน 
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17. งานแผนภูมิโครงการสร้างการ
บริหารของโรงเรียน 

17. งานแผนภูมิโครงการสร้างการ
บริหารของโรงเรียน 

17. งานแผนภูมิโครงการสร้างการ
บริหารของโรงเรียน 

18. งานบนัทึกการมาท างานของ
ครูในวนัหยดุราชการ 

18. งานบนัทึกการมาท างานของ
ครูในวนัหยดุราชการ 

18. งานบนัทึกการมาท างานของ
ครูในวนัหยดุราชการ 

19. งานตรวจสอบคุณภาพภายใน
แต่ละแผนงาน 

19. งานตรวจสอบคุณภาพภายใน
แต่ละแผนงาน 

19. งานตรวจสอบคุณภาพภายใน
แต่ละแผนงาน 

 

1.3.4 แผนงานอาคารสถานที่ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 1. โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 1. โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
2. งานเวร-ยาม 2. งานเวร-ยาม 2. งานเวร-ยาม 
3. โครงการจดัท าสวนหยอ่มและปลูก
ตน้ไม ้

3. โครงการจดัท าสวนหยอ่มและปลูก
ตน้ไม ้

3. โครงการจดัท าสวนหยอ่มและปลูก
ตน้ไม ้

4. โครงการรักษต์น้ไม ้ 4. โครงการรักษต์น้ไม ้ 4. โครงการรักษต์น้ไม ้
5. โครงการตาวิเศษเห็นขยะ 5. โครงการตาวิเศษเห็นขยะ 5. โครงการตาวิเศษเห็นขยะ 
6. โครงการจดัซ้ือส่ือ และบ ารุงส่ือ 6. โครงการจดัซ้ือส่ือ และบ ารุงส่ือ 6. โครงการจดัซ้ือส่ือ และบ ารุงส่ือ 
7. งานใหบ้ริการยมืส่ือ 7. งานใหบ้ริการยมืส่ือ 7. งานใหบ้ริการยมืส่ือ 
8. งานดูแลและบ ารุงรักษาตน้ไม ้ 8. งานดูแลและบ ารุงรักษาตน้ไม ้ 8. งานดูแลและบ ารุงรักษาตน้ไม ้
9. งานจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และส่ือมิติ
มีเดีย 

9. งานจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และส่ือมิติ
มีเดีย 

9. งานจดัซ้ือคอมพิวเตอร์และส่ือมิติ
มีเดีย 

1.3.5 แผนงานการเงิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. งานการวางแผนการใชเ้งินและ
ตรวจสอบ 

1. งานการวางแผนการใชเ้งินและ
ตรวจสอบ 

1. งานการวางแผนการใชเ้งินและ
ตรวจสอบ 

2. งานการจดัท าปฏิทินการใชเ้งินของ
โรงเรียน 

2. งานการจดัท าปฏิทินการใชเ้งินของ
โรงเรียน 

2. งานการจดัท าปฏิทินการใชเ้งินของ
โรงเรียน 

3. งานจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ 3. งานจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ 3. งานจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ 
4. งานเบิกจ่ายวสัดุ-ครุภณัฑ์ 4. งานเบิกจ่ายวสัดุ-ครุภณัฑ์ 4. งานเบิกจ่ายวสัดุ-ครุภณัฑ์ 
5. งานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 5. งานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 5. งานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
6. งานตรวจสอบและรายงานดา้น
การเงิน 

6. งานตรวจสอบและรายงานดา้น
การเงิน 

6. งานตรวจสอบและรายงานดา้น
การเงิน 

Administrator
Typewriter
21



                   วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทคนคิธุรกิจสวา่งแดนดิน   Sawngdandin  Business  Technical  Vacational college   
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ที่ตัง้  เลขที่  303  ม.13  ต.สวา่งแดนดิน  อ.สวา่งแดนดิน  จ.สกลนคร  47110    โทร. 042-707340 

   

 
1.3.6 ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

1. โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 1. โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 1. โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 
2. งานเชิญผูป้กครองร่วมกิจกรรม 2. งานเชิญผูป้กครองร่วมกิจกรรม 2. งานเชิญผูป้กครองร่วมกิจกรรม 
3. โครงการออกค่ายอาสา 3. โครงการออกค่ายอาสา 3. โครงการออกค่ายอาสา 
4. โครงการเผยแพร่ปรัชญาของ
วทิยาลยั 

4. โครงการเผยแพร่ปรัชญาของ
วทิยาลยั 

4. โครงการเผยแพร่ปรัชญาของ
วทิยาลยั 
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บทที ่2 
ปรัชญาและเป้าหมายของวทิยาลยั 

(COLLEGE PHILOSOPHY AND GOALS) 
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บทที ่2 
ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 

(COLLEGE PHILOSOPHY AND GOALS) 
 

2.1 ปรัชญาของวทิยาลยั 
  “  วชิาการกา้วไกล ไวต่อเหตุการณ์  แกไ้ขปัญหาดว้ยสติและปัญญา  “ 
 ความหมาย   การจะท าอะไร ตอ้งยดึหลกัคุณธรรมก่อน   จึงจะเหมาะท่ีจะศึกษาหาความรู้  และเม่ือมี
ความรู้ยิง่มาก  ก็ยิง่ก่อใหเ้กิดปัญญา หรือความฉลาดมากข้ึนเท่านั้น  ผูมี้ปัญญายอ่มเอาชนะปัญหาและ
อุปสรรคทั้งปวง  ตลอดจนด าเนินชีวิตของตนและครอบครัวไดอ้ยา่งผาสุข 
2.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษามีลกัษณะนิสัยท่ีดี มีวนิยัในตนเอง โดยยดึขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งามของไทย 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ โดยอาศยัประสบการณ์อยา่งมีความสุข 
3. เพื่อใหน้กัศึกษามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความซ่ือสัตย ์ความกตญัญูกตเวที ความรับผดิชอบ 

และมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
4. เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมบรรยากาศ แห่งการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
5. เพื่อใหน้กัเรียนมีความตระหนกัในความรักต่อธรรมชาติ รู้จกัอนุรักษ ์การใชพ้ลงังาน และฟ้ืนฟู

ส่ิงแวดลอ้ม 
6. เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการ งานธุรการ การเงิน ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ อนัดีระหวา่ง โรงเรียนกบัชุมชน โดยมีการปฏิสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมใน

การบริการเผยแพร่ช่ือเสียง จนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 
 
2.3 วสัิยทัศน์ของวทิยาลยั (VISION) 
 วทิยาลยัจะผลิตนกัศึกษา ใหเ้ป็นผูมี้บุคลิกแห่งการเรียนรู้ มีความมัน่ใจในตนเอง สามารถปรับตวัให้
เขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมละสติปัญญาโดยมุ่งเนน้กระบวนการ
เรียนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ใหน้กัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัเทคโนโลย ีและวทิยาการใหม่ 
ๆ มีทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และสามารถแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั
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ดว้ยตนเองได ้โดยอาศยับรรยากาศแห่งความรัก ความเขา้ใจ และความอบอุ่น เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีดี ต่อการเรียน
ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป และสามารถเป็นผูร่้วมพฒันาสังคมใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไปได ้
 
2.4 ภาระหน้าที่ของวิทยาลยั 

1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
บนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนกัเรียน 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตญัญูกตเวที ซ่ือสัตว ์มีวินยั มีความ
รับผดิชอบ และรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

3. จดัหา เคร่ืองมือ และส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือวสัดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจน
น าเอาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

4. พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมใหก้ารศึกษาต่อเน่ือง และเขา้ร่วมการประชุม
อบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ ตลอดจนใหข้วญั และก าลงัใจอยา่งสม ่าเสมอ 

5. พฒันา ปรับปรุง อาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอ้มใหร่้มร่ืนสวยงาม 
6. พฒันาระบบการบริหาร และการจดัการ เพื่อใหก้ารด าเนินการของวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. จดัท าเอกสารเพื่อส่ือสาร และรายงานความกา้วหนา้ การด าเนินการของวทิยาลยัแก่ชุมชน 

ตลอดจนจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
2.5 นโยบาย 

1. ฝึกฝนและพฒันาการให้นกัเรียนคน้พบความสามารถตามความถนดัของตน และมีพลานามยั
แขง็แรงสมบูรณ์ 

2. พฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียน การสอนไดท้นัสมยัเหมาะสม และสอดคลองกบั
หลกัสูตร 

3. ส่งเสริมและปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความเคารพเทิดทูน ยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

4. ส่งเสริมและปลูกฝังใหน้กัเรียนมีกิริยา มารยาท งดงาม รู้จกัหนา้ท่ี มีวนิยั มีความรับผดิชอบ 
เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีสัมมาคารวะ และนิยมชมช่ืนในวฒันธรรมไทย 

5. ส่งเสริมใหบุ้คลากร มีขวญั ก าลงัใจ ในการท างานและมีความเช่ียวชาญในการสอน 
6. พฒันาระบบการบริหาร จดัการ งานธุรการ การเงินใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. สร้างเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของวทิยาลยั จนเป็นท่ียอมรับของ

ผูป้กครองและชุมชน 
2.6 เป้าหมายของวทิยาลยั 
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1. ผลิตนกัเรียนใหมี้การพฒันา และสามารถจบออกมามีคุณภาพเป็นท่ียอ่มรับของคนในสังคม  
2. นกัเรียนมีกิริยามารยาทงดงามตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นท่ีตอ้งการของสังคม 
3. บุคลากรในวทิยาลยัทุกคน มีความรู้ ความสามารถพฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานมี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ 
4. อาคารสถานท่ีไดรั้บการปรับปรุง ดูแลใหค้วามปลอดภยัพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ และมีความเป็น

ธรรมชาติ 
5. จดัระบบการบริหาร การจดัการของวทิยาลยัทีชดัเจน ใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภาพ สะดวก

รวดเร็วต่อการใหบ้ริการ 
6. ชุมชนใหก้ารยอมรับต่อการด าเนินกิจการของวทิยาลยั 

2.7 เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ / สภาพความเป็นจริง 
2.7.1 แผนงานวชิาการ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
1. การแนะแนว 
- บริการแนะแนวแก่นกัเรียน 

- จดับริการแนะแนว - ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอและทัว่ถึง 

2. การนิเทศภายใน 
- มีการนิเทศภายในการจดัท าแผนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

- นิเทศจากจดัท าแผนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- บุคลากรมีเทคนิคในการจดักิจกรรม 

3. ประกวดผลผลิตจากการเรียน 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก 

- ใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก 
- มีผลงานดา้นทกัษะ 

- มีผลงานดา้นทกัษะเป็นรูปธรรม 

4. การนิเทศการใชส่ื้อการเรียนการ
สอน 

- มีการนิเทศการใชส่ื้อการสอน 

- นิเทศการใชส่ื้อการเรียนการ
สอน 

- ครูใชส่ื้อในการด าเนิน การสอน ได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ภาษาไทยวนัละค า และ
ภาษาองักฤษวนัละค า 

- แข่งขนังานดา้นทกัษะ 

- จดัใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ใน 
การใชภ้าษาไทย-องักฤษถูกตอ้ง 
- รวบรวมผลงานดา้นทกัษะจาก

การเรียนรู้ 

- นกัเรียนเกิดทกัษะในการใช้
ภาษาไทย-ภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง 

- มีช้ินงานทางวชิาการปรากฏ
เด่นชดั 

6. การจดัท าสารสนเทศ 
- จดัท าขอ้มูลของโรงเรียนให้เป็น
ระบบและเป็นระเบียบ 

- รวบรวมขอ้มูลของโรงเรียนมา
จดัท าเป็นรูปเล่ม 

- มีขอ้มูลเป็นรูปเล่มเป็นระเบียบ
สะดวกต่อการคน้หา เพื่อน าไปใชไ้ด้
รวดเร็ว 

7. จดัท าแผนประสบการณ์ 
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 6 

- จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ี
มีกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ 

- ครูมีกิจกรรมครบทั้ง 6 กิจกรรม ตาม
แผนการจดัประสบการณ์ อยา่งมี
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กิจกรรม ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 

8. งานพฒันาปรับปรุงผลพฒันาการ 
- มีการท าผลการพฒันาปรับปรุงไปใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

- จดัพฒันาปรับปรุงพฒันาทุกดา้น - มีการปรับปรุงกระบวนการพฒันา
ทุกดา้นไปใชป้รับปรุงการเรียนการ
สอน 

9. ส่งเสริมการใชแ้ละการยมืส่ือ 
- ใช ้และยมืส่ือการเรียน การสอน 

- ส่งเสริมกรใชแ้ละการยมืส่ือ - มีระบบการใชแ้ละการยมืส่ือเป็น
ระเบียบและสะดวกรวดเร็ว 

10. งานประเมินพฒันาการ ดา้น
ร่างกายอารมณ์ – จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาทกัษะ 

- จดัท าแบบประเมินพฒันาการ
ดา้นร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา เป็นรายบุคคล
ทกัษะ 

- ครูทราบผลพฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ทกัษะของนกัเรียน แลว้น าผลมา
วเิคราะห์เพื่อปรับปรุงการจดักิจกรรม
ดา้นตาง ๆ ของนกัเรียน 

 

2.7.2 แผนงานกจิการนักเรียน 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
1. ใหทุ้นบุตรบุคลากรในโรงเรียน 
- โรงเรียนจดัสรรใหทุ้นบุตรบุคลากร 

- บุตรครู บุคลากรไดรั้บทุนเรียนฟรี
ทุกคน 

- บุคลากร ครู มีขวญัและก าลงัใจ
ในการท างาน 

2. อาหารกลางวนั 
- โรงเรียนจดัใหมี้อาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ 

- โรงเรียนจดัให้นกัเรียนไดรั้บ
ประทานอาหารกลางวนัอยา่งเตม็ท่ี 

- นกัเรียนไดรั้บสารอาหารครบ
ทั้ง 5 หมู่ ท่ีถูกสุขลกัษณะ และ
เพียงพอเหมาะสมกบัวยั 

3. พฒันาประสิทธิภาพภาวะผูน้ าของ
บุคลากร 

- บุคลากรเขา้รับการอบรมอยา่ง
ต่อเน่ืองอยา่งสม ่าเสมอจนเกิดความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตน 

- บุคลากรมีความกระตือรือร้น
และปฏิบติัตนตามบทบาท 
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การตรวจสุขภาพ 
- จดัใหมี้การตรวจสุขภาพนกัเรียนอยา่ง
ทัว่ถึงทุกดา้น 

- มีการตรวจสุขภาพนกัศึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง
สมบูรณ์ 

5. เยีย่มบา้นผูป้กครอง 
- จดับุคลากรเยีย่มบา้นผูป้กครองของ
นกัเรียน 

- จดัใหค้รูออกเยีย่มบา้นผูป้กครอง
อยา่งต่อเน่ือง 

- ครูเขา้ใจปัญหาของนกัศึกษา
และแกไ้ขพฤติกรรมของ
นกัศึกษาท่ีมีปัญหาไดอ้ยา่งตรง
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 

6. งานพฒันาติดตามความประพฤติ - จดัใหมี้การติดตามความประพฤติ - นกัเรียนมีความประพฤติ
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นกัเรียน 

- จดัเก็บขอ้มูลความประพฤติของ
นกัเรียน 

ของนกัเรียน แสดงออกในทางท่ีดี 

7. งานประเมินผลการจดักิจกรรมนอก
หลกัสูตร 

- จดัใหมี้การติดตามผลกิจกรรม
นอกหลกัสูตร 

- นกัเรียนมีกิจกรรมท่ีตนเอง
ชอบและถนดัดา้นวชิาชีพ 

8. งานจดัท าใหคู้่มือนกัเรียน 
- จดัใหมี้การท าคู่มือนกัเรียน 

- นกัเรียนมีคู่มือ เป็นแนวปฏิบติั - นกัเรียนปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนได้
ถูกตอ้ง 

9. งานส่งเสริมการร่วมกิจกรรมอยา่ง
ทัว่ถึง 

- นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและ
ไดร่้วมกิจกรรมทุกคน 

- นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้
ร่วมกิจกรรม และกลา้แสดงออก 

10. โครงการพฒันาวชิาชีพ 
- นกัเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และ
เพื่อน ๆ ไดต้ามศกัยภาพของตน 

- ครูสนบัสนุน ให้แรงเสริมการ
ช่วยเหลือตนเอง และเพื่อให้ทุกดา้น
แก่นกัเรียน 

- นกัเรียนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและเพื่อน ๆ ไดต้าม
ศกัยภาพของตนดา้นวชิาชีพ 
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2.7.3  แผนงานบุคลากร 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
1. พฒันาบุคลากร 
- จดัใหมี้การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของบุคลากร 

-  จดัใหมี้การฝึกอบรมบุคลา
กระเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีครูท่ีมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 

2. การจดัท าสารสนเทศเพื่อการจดัการและ
บริการ 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ และบริหารเป็นระบบ 

- สารสนเทศมีความเรียบร้อยและเป็น
ระบบ ง่ายต่อการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

3. สนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาต่อ 
- จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรโดยสนบัสนุน
ใหศึ้กษาต่อ 

- บุคลากร ศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และ
พฒันาศกัยภาพของตน จากการท่ีได้
ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

4. การจดัท าแผนพฒันา 
- ทางวทิยาลยัและบุคลากรโดยสนบัสนุน
ใหศึ้กษาต่อ 

- จดัใหมี้การอบรมและระดม
ความคิดของบุคลากร เพื่อการ
จดัท าแผนพฒันา 

- วทิยาลยัไดก้ารจดัท าแผนพฒันาแนว
ปฏิบติั และด าเนินงาน 

5. โครงการอบรมการพฒันาครูเขา้สู่เกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 
- จดัใหมี้การอบรมมาตรฐานวชิาชีพครู 

- จดัใหมี้การอบรมมาตรฐาน
วชิาชีพครู โดยวทิยากร
ผูเ้ช่ียวชาญ 

- ครูไดมี้ความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน เพื่อ
พฒันาตนเองเขา้สู่เกณฑม์าตรฐาน
วชิาชีพครู 

6. โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน 
- มีการประกวดส่ือสารเรียนการสอน เพื่อ
เป็นขวญัก าลงัใจในการผลิตส่ือของ
บุคลากร 

- จดัใหมี้การประกวดส่ือท่ีครู
คิดคน้ และผลิตส่ือท่ีมีความ
แปลกใหม่ และหลากหลาย 

- โรงเรียนไดส่ื้อท่ีแปลกใหม่และ
น าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

7. จดัท าแฟ้มสะสมงานของผูบ้ริหารและ
บุคลากร 

- โรงเรียนมีแฟ้มสะสมงานของผูบ้ริหาร
และบุคลากร 

- จดัใหมี้การอบรมและร่วม
หารือการจดัท าแฟ้มสะสมงาน
ของผูบ้ริหาร และบุคลากร 

- มีแฟ้มสะสมงานท่ีเป็นระบบ
ระเบียบของผูบ้ริหารและบุคลากร 

8. อบรมเก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- โรงเรียนจดัอบรมจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

- จดัใหมี้การอบรม
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

- ครูไดมี้ความรู้ความสามารถและมี
ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง
มากข้ึน 

9. จดัท าแฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน 
- การท าแฟ้มสะสมงานนกัเรียนอยา่งมี
ระบบ 

- จดัใหมี้การท าแฟ้มสะสม
ผลงานของนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- มีแฟ้มสะสมงานนกัเรียนท่ีมีความ
สมบูรณ์ และเป็นระบบ 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
10. จดัท ารายงานและติดตาม ตรวจสอบมี
การตรวจสอบการปฏิบติั 

- จดัใหมี้การรายงานตรวจสอบ
การปฏิบติังานของบุคลากร 

- บุคลากรไดรั้บการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งเป็นระบบ 

11. ก าหนดปรัชญาและเป้าหมายของ
วทิยาลยั 

- คณะกรรมการและบุคลากรของวทิยาลยั
ร่วมก าหนดปรัชญาและเป้าหมายของ
วทิยาลยั 

- จดัการประชุมหารือ พิจารณา
ก าหนดปรัชญาและเป้าหมาย
ของวทิยาลยั 

- ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และครูไดท้ราบ
ถึงปรัชญาและเป้าหมายเพื่อเป็นแนว
ปฏิบติัของวทิยาลยั 

12. การวเิคราะห์เป้าหมายของวิทยาลยั 
- เป้าหมายของวทิยาลยัสอดคลอ้งตาม
หลกัสูตร 

- จดัใหมี้การวเิคราะห์เป้าหมาย
ของวทิยาลยั 

วทิยาลยัมีเป้าหมายของวทิยาลยั
สอดคลอ้งตามหลกัสูตร 

13. การประชุมการด าเนินงานภายใน
วทิยาลยั 

- บุคลากรในโรงเรียนร่วมกนัระดบั
ความคิดวางแผนการด าเนินงานภายใน
วทิยาลยั 

- จดัประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานภายในวทิยาลยั 

- บุคลากรภายในโรงเรียนมีการ
วางแผนในการด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 

14. การจดัท าแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงาน 

- จดัท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วทิยาลยั 

- ร่วมหารือจดัท าแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงานของ
วทิยาลยั 

- บุคลากรและบุคลภายนอกไดท้ราบ
ถึงการบริหารงานของโรงเรียนอยา่ง
ชดัเจน 

15. งานบนัทึกการท างานของครูใน
วนัหยดุราชการ 
- มีทะเบียนการมาปฏิบติังานของครูใน
วนัหยดุราชการ 

- จดัใหก้ารบนัทึกการมา
ปฏิบติังานของครูใน
วนัหยดุราชการ 

- โรงเรียนมีการบนัทึกการท างานของ
ครูในวนัหยดุราชการท าใหไ้ดท้ราบ
ถึงความมุ่งมัน่ในการท างานของครู 

16. งานตรวจสอบคุณภาพภายในแต่ละ
แผนงาน 
- เพื่อใหง้านเป็นระบบมากข้ึน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในแต่
ละหน่วยงาน 

- ภายในแผนงานแต่ละแผนงานมีการ
ท างานอยา่งเป็นระบบจากการ
ตรวจสอบอยูเ่สมอ 
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2.7.4  แผนงานอาคารสถานที่ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
1. โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
- ซ่อมแซมอาคาร และทาสีให้
สวยงาม 

- ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานท่ี
ใหมี้สภาพใชไ้ดเ้ป็นปัจจุบนั 

- มีหอ้งเรียนท่ีสวยงาม และมัน่คง
มากข้ึน 

2. โครงการรักษต์น้ไม ้
- ร่วมกนัดูแลและบ ารุงรักษาตน้ไม ้

- พฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน
บริเวณโรงเรียนใหร่้มร่ืนสวยงาม 

- นกัศึกษารักษาตน้ไมแ้ละมีความ
สามคัคีมากข้ึน 

3. โครงการจดัซ้ือส่ือและบ ารุงรักษา
ส่ือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีน าไปใชไ้ด ้

- มีแผนงบประมาณจดัซ้ือส่ือในแต่
ละปี 

- มีส่ือไวใ้ชใ้นการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบักิจกรรม และอยูใ่น
สภาพท่ีน าไปใชไ้ด ้

4. งานดูแลและบ ารุงรักษาตน้ไม ้
- จดัใหมี้บุคลากร ดูแลตน้ไมใ้หมี้
ความอุดมสมบูรณ์ และสวยงาม 

- ปรับสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนให้ร่มร่ืน สวยงาม 

- ตน้ไมใ้นโรงเรียนอยูใ่นสภาพ
อุดม สมบูรณ์ และเจริญเติบโต 
สวยงาม 

5. งานจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 
- จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพิ่ม เพื่อใชใ้น
การพฒันาการเรียนการสอน 

- ปรับและพฒันาอุปกรณ์ให้
ทนัสมยั 

- มีความสะดวกในการจดัท า
เอกสารและจดัเก็บขอ้มูลได้
เพียงพอและเหมาะสม 

 

2.7.5  แผนกธุรการ-การเงิน 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
1. แผนการใชเ้งิน และติดตาม
ตรวจสอบ 
- จดัท าแผนการใชเ้งิน และติดตาม
ตรวจสอบ 

- แต่งตั้งคณะท างานวางแผนการใช้
เงินและคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

- มีแผนการใชเ้งิน และการติดตาม
ตรวจสอบท่ีเป็นระบบมีความ
ถูกตอ้งของวทิยาลยัรงเรียน 

2. การจดัท าปฏิทินการใชเ้งินของ
วทิยาลยั 
- จดัใหมี้การท าปฏิทินการใชเ้งินของ
วทิยาลยั 

- จดัท าปฏิทินการใชเ้งินของ
วทิยาลยั 

- มีปฏิทินการใชเ้งินสะดวกต่อ
การบริหารการเงิน 

3. งานจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 
- จดัใหมี้วสัดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

- จดัซ้ือและจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ตาม
ความตอ้งการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

- โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
4. เบิกจ่ายวสัดุ-อุปกรณ์ 
- จดัใหมี้ระบบเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- จดัใหมี้การเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ 
โดยมีการช้ีแจกระบบการเบิกจ่ายแก่
บุคลากรในโรงเรียน 

- สามารถเบิก จ่าย วสัดุอุปกรณ์ 
เพียงพอต่อความตอ้งการ และเป็น
ระบบ ตรวจสอบได ้

5. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี - มีแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน 

- การด าเนินงานของวทิยาลยัใน
ดา้นต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีระบบ 
และมีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน 

6. การติดตามตรวจสอบ และรายงาน
ดา้นการเงิน 
- จดัระบบตรวจสอบและรายงานดา้น
การเงิน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและรายงานดา้นการเงิน 

วทิยาลยัมีการบริหารการใชเ้งิน
อยา่งเป็นระบบสามารถตรวจสอบ
ไดง่้ายข้ึน 

 

2.7.6  แผนงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาพความส าเร็จ 
1. โครงการสัมพนัธ์ชุมชน 
- เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกนัระหวา่งชุมชนและวทิยาลยั 

- ไปร่วมกิจกรรมกบัชุมชนรวมทั้ง
ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง 
ๆ 

- มีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
ชุมชนหน่วยงานต่าง ๆ กบั
วทิยาลยั 

2. งานเชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 
- เพื่อใหบุ้คลากร และผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

- จดักิจกรรมต่าง ๆ และเชิญ
ผูป้กครองมาร่วมกิจกรรม 

- บุคลากรและผูป้กครองมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อทางวทิยาลยั 
และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของวทิยาลยั 

3. การเผยแพร่ปรัชญาและเป้าหมายของ
วทิยาลยั 
- ประชาสัมพนัธ์ ปรัชญา และเป้าหมาย
ของวทิยาลยั 

- ท าการเผยแพร่ปรัชญา และ
เป้าหมายของวทิยาลยัเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์จากการจดัท าแผน่
พบั แผน่ป้าย 

- บุคลากรในวทิยาลยั และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้ใจปรัชญา 
และเป้าหมายของวทิยาลยัอยา่ง
ชดัเจน 
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บทที ่3 
จุดเน้นการพฒันาคุณภาพ 
ทางการศึกษาของวทิยาลยั 

 ( COLLEGE  PRIORITIES )
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บทที ่3 
จุดเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั 

(COLLEGE PRIORITIES) 
3.1 จุดเน้นพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาพฒันาดา้นสังคม และสติปัญญา 
2. ส่งเสริม และปลูกฝังใหน้กัศึกษามีความประพฤติกรรมดี มีความซ่ือสัตย ์ความกตญัญู 
3. ส่งเสริมและพฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
4. ปลูกฝังใหน้กัศึกษารู้จกัรักษา อาคารสถานท่ี และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
5. พฒันาใหว้ทิยาลยัมีการจดับริหารดา้นธุรกิจการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมใหว้ทิยาลยัและชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อกนั 
7. ส่งเสริมและจดัท าหลกัสูตรใหต้รงตามความตรงการของตลาดแรงงาน 

3.2 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัศึกษามีความประพฤติดี มีความซ่ือสัตย ์กตญัญู มีความรับผดิชอบ มีมารยาทดี มีความ

จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
3. นกัศึกษารู้จกัรักษาอาคารสถานท่ีและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
4. วทิยาลยัมีการจดัการบริหารดา้นธุรการ การเงิน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. วทิยาลยัและชุมชนมีเจตคติท่ีดีต่อกนั 
6. นกัศึกษาจบแลว้มีงานท าและมัน่คง  

3.3 ยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
3.3.1 แผนงานวชิาการ 

ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. จดับริการแนะแนว - บริการแนะแนวใหแ้ก่

นกัศึกษา 
- บริการแนะแนวใหแ้ก่
นกัศึกษา 

- บริการแนะแนวใหแ้ก่
นกัศึกษา 

2. นิเทศการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- ประชุมช้ีแจง 
- อบรมใหค้วามรู้ 
- รวบรวมขอ้มูล 
- ด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินการ

ประเมินผล 

- ประชุมช้ีแจง 
- อบรมใหค้วามรู้ 
- รวบรวมขอ้มูล 
- ด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินการ

ประเมินผล 

- ประชุมช้ีแจง 
- อบรมใหค้วามรู้ 
- รวบรวมขอ้มูล 
- ด าเนินงานตามแผน 
- ด าเนินการ

ประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
3. นิเทศการใชส่ื้อการ
เรียนการสอน 

- จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ 
และอุปกรณ์ 

- ครูผลิตส่ือและใช้
การเรียนการสอน 

- จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ 
และอุปกรณ์ 

- ครูผลิตส่ือและใช้
การเรียนการสอน 

- จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ 
และอุปกรณ์ 

- ครูผลิตส่ือและใช้
การเรียนการสอน 

4. รวบรวมขอ้มูลของ
วทิยาลยั 

- ประชุมแบ่งหนา้ท่ี 
- เตรียมเอกสาร 
- ลงมือปฏิบติั 

- ประชุมแบ่งหนา้ท่ี 
- เตรียมเอกสาร 
- ลงมือปฏิบติั 

- ประชุมแบ่งหนา้ท่ี 
- เตรียมเอกสาร 
- ลงมือปฏิบติั 

5. จดัใหมี้การจดัท าแผน
ประสบการณ์ท่ีมี
กิจกรรมหลายรูปแบบ 

- ประชุมแบ่งหนา้ท่ี 
- ครูจดัแผน

ประสบการณ์การ
เรียนการสอน 

- ประชุมแบ่งหนา้ท่ี 
- ครูจดัแผน

ประสบการณ์การ
เรียนการสอน 

- ประชุมแบ่งหนา้ท่ี 
- ครูจดัแผน

ประสบการณ์การ
เรียนการสอน 

6. จดัพฒันาปรับปรุงผล
พฒันาการทุกดา้น 

- ประชุมช้ีแจง 
- เตรียมเอกสาร 
- ด าเนินการตามแผน 
- ด าเนินการประเมิน 

- ประชุมช้ีแจง 
- เตรียมเอกสาร 
- ด าเนินการตามแผน 
- ด าเนินการประเมิน 

- ประชุมช้ีแจง 
- เตรียมเอกสาร 
- ด าเนินการตามแผน 
- ด าเนินการประเมิน 

 
3.3.2 แผนด้านกจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. จดัใหมี้การติดตาม
ความประพฤติของ
นกัเรียน 

- ตรวจเขา้แถว 
- สังเกตการร่วม

กิจกรรม 

- ตรวจเขา้แถว 
- สังเกตการร่วม

กิจกรรม 

- ตรวจเขา้แถว 
- สังเกตการร่วม

กิจกรรม 
2. จดัใหมี้การติดตาม
กิจกรรมนอกหลกัสูตร 

- เตรียมเอกสาร 
- ด าเนินการ 
- ประเมินผล 

- เตรียมเอกสาร 
- ด าเนินการ 
- ประเมินผล 

- เตรียมเอกสาร 
- ด าเนินการ 
- ประเมินผล 

3. นกัศึกษามีความ
กระตือรือร้นไดร่้วม
กิจกรรมทุกคน 

- เลือกกิจกรรมท่ี
ตนเองถนดั 

- ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผลงาน 

- เลือกกิจกรรมท่ี
ตนเองถนดั 

- ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผลงาน 

- เลือกกิจกรรมท่ี
ตนเองถนดั 

- ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผลงาน 
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3.3.3 แผนงานบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. จดัใหมี้การฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพ 

- อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู
ประจ าการ 

- อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู
ประจ าการ 

- อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู
ประจ าการ 

2. มีการจดัสารสนเทศ
เพื่อการจดัการและ
บริหารอยา่งเป็นระบบ 

- จดัท าขอ้มูลบุคลากร - จดัท าขอ้มูลบุคลากร - ปรับปรุงการจดัท า
สารสนเทศ 

3. บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

- ส ารวจความตอ้งการ
ของการศึกษาบุคลากร 

- ใหทุ้นสนบัสนุนครูใน
การศึกษาต่อ 

- ใหทุ้นสนบัสนุนครูใน
การศึกษาต่อ 

4. อบรมบุคลากรเพื่อ
จดัท าแผนพฒันา 

- จดัท าเอกสาร - อบรมบุคลากรเพื่อ
จดัท าแผนพฒันา 

- อบรมบุคลากรเพื่อ
จดัท าแผนพฒันา 

5. จดัใหมี้การอบรม
พฒันาครูสู่เกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 
- จดัใหมี้การศึกษาของ
วทิยาลยั 

- รวบรวมขอ้มูล - ใหมี้การอบรมเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 

- ใหมี้การอบรมเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 

6. จดัใหมี้การอบรม
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 

- มีการอบรมวชิาชีพครู - มีการอบรมวชิาชีพครู - มีการอบรมวชิาชีพครู 

7. ปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ใหก้บับุคลากร 

- ผูบ้ริหารปฏิบติังานเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 

- ผูบ้ริหารปฏิบติังานเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 

- ผูบ้ริหารปฏิบติังานเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร 

8. จดัการประชุมหารือ
พิจารณาก าหนดปรัชญา
และเป้าหมายวทิยาลยั 

- ระดมความคิดบุคลากร
วเิคราะห์ปรัชญาวทิยาลยั 

- จดัท าวิเคราะห์ปรัชญา
วทิยาลยั 

- จดัท าวิเคราะห์ปรัชญา
วทิยาลยั 

9. จดัการประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน
ภายในวทิยาลยั 

- ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ 

- ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ 

- ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ 
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10. ร่วมหารือจดัท า
แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงานของวทิยาลยั 

- ประชุมจดัท าแผนภูมิ
โครงสร้างการ
บริหารงาน 

- ประชุมจดัท าแผนภูมิ
โครงสร้างการ
บริหารงาน 

- ประชุมจดัท าแผนภูมิ
โครงสร้างการ
บริหารงาน 

11. จดัใหมี้การบนัทึก
การมาปฏิบติังานของครู
ในวนัหยดุราชการ 

- ท าแฟ้มลงเวลาบนัทึก
การมาท างาน 

- ท าแฟ้มลงเวลาบนัทึก
การมาท างาน 

- ท าแฟ้มลงเวลาบนัทึก
การมาท างาน 

12. แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพภายในแต่ละ
แผนงาน 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงานแต่ละ
แผนงาน 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงานแต่ละ
แผนงาน 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงานแต่ละ
แผนงาน 

 
3.3.4 แผนงานอาคารสถานที่ 

ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. ปรับปรุงและพฒันา
อาคารสถานท่ีใหมี้สภาพ
ใชไ้ดเ้ป็นปัจจุบนั 

- ซ่อมแซมอาคารเรียน
ใหมี้สภาพดีข้ึน 

- ซ่อมแซมอาคารเรียน
ใหมี้สภาพดีข้ึน 

- ซ่อมแซมอาคารเรียน
ใหมี้สภาพดีข้ึน 

2. ปรับและพฒันาการ
รักษาความปลอดภยั 

- จดับุคลากรดูแลความ
ปลอดภยั 

- จดับุคลากรดูแลความ
ปลอดภยั 

- จดับุคลากรดูแลความ
ปลอดภยั 

3. ปรับปรุงและพฒันา
อาคารและ
สภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน 

- จดัท าสวนหยอ่มและ
ปลูกตน้ไม ้

- จดัท าสวนหยอ่มและ
ปลูกตน้ไม ้

- จดัท าสวนหยอ่มและ
ปลูกตน้ไม ้

4. พฒันาสภาพแวดลอ้ม
ภายในบริเวณโรงเรียน
ใหร่้มร่ืน สวยงาม 

- จดัโครงการรักษต์น้ไม้
โดยมีกิจกรรมให้
นกัศึกษา 

- จดัโครงการรักษต์น้ไม้
โดยมีกิจกรรมให้
นกัศึกษา 

- จดัโครงการรักษต์น้ไม้
โดยมีกิจกรรมให้
นกัศึกษา 

5. การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน ให้
สะอาด เรียบร้อย เป็น
ระเบียบ 

- จดัท าโครงการตาวิเศษ
เห็นขยะ เพื่อโรงเรียน
สะอาด 

- พฒันาโครงการ โดย
จดัหาส่ือให้นกัศึกษา
สนใจรักษาความสะอาด
โดยการจดับอร์ดข้ึน 

- พฒันาโครงการ โดย
จดัหาส่ือให้นกัศึกษา
สนใจรักษาความสะอาด
โดยการจดับอร์ดข้ึน 
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6. มีแผนงบประมาณจดั
ซ่ือส่ือในแต่ละปี 

- จดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนประเภทต่าง ๆ 
ตามท่ีครูประจ าชั้นแจง้
ความประสงค ์แต่งตั้ง
มอบหมายบุคลากร 

- จดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนประเภทต่าง ๆ และ
ซ่อมแซมส่ือใหอ้ยูใ่น
สภาพการใชง้านไดดี้ 

- จดัซ้ือส่ือการเรียนการ
สอนประเภทต่าง ๆ และ
ซ่อมแซมส่ือใหอ้ยูใ่น
สภาพการใชง้านไดดี้ 

7. จดัห้องสมุด - จดัหาหนงัสือเพิ่มเติม - จดัหาหนงัสือเพิ่มเติม - จดัหาหนงัสือเพิ่มเติม 
 

3.3.5 แผนงานธุรการ- การเงิน 

ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. แต่งตั้งคณะท างานวาง
แผนการใชเ้งิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

- วานแผนการใชเ้งิน 
- ติดตาม ตรวจสอบ

การใชเ้งินประจ าปี 
2562 

- วานแผนการใชเ้งิน 
- ติดตาม ตรวจสอบ

การใชเ้งินประจ าปี 
2563 

- วานแผนการใชเ้งิน 
- ติดตาม ตรวจสอบ

การใชเ้งินประจ าปี 
2564 

2. จดัใหมี้การท าปฏิทิน
การใชเ้งิน 

- จดัท าปฏิทินการใชเ้งิน
ประจ าปี 2562 

- จดัท าปฏิทินการใชเ้งิน
ประจ าปี  2563 

- จดัท าปฏิทินการใชเ้งิน
ประจ าปี  2564 

3. จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์
ตามความตอ้งการของ
บุคลากรในวทิยาลยั 

- จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
- ผลิตวสัดุ อุปกรณ์ 

- จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
- ผลิตวสัดุ อุปกรณ์ 

- จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
- ผลิตวสัดุ อุปกรณ์ 

4. ใหมี้การเบิกจ่ายวสัดุ
ครุภณัฑ์โดยมีการช้ีแจง
ระบบการเบิกจ่าย แก่
บุคลากรในวทิยาลยั 

- มีสมุดเบิกจ่าย 
- มีการช้ีแจงระบบ

การเบิกจ่ายแก่
บุคลากรในวทิยาลยั 

- มีสมุดเบิกจ่าย 
- มีการช้ีแจงระบบ

การเบิกจ่ายแก่
บุคลากรในวทิยาลยั 

- มีสมุดเบิกจ่าย 
- มีการช้ีแจงระบบ

การเบิกจ่ายแก่
บุคลากรในวทิยาลยั 

5. มีแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบติังาน 

- ตรวจสอบงบดุล 
รายรับ – รายจ่าย 

 

- ตรวจสอบงบดุล 
รายรับ – รายจ่าย 

 

- ตรวจสอบงบดุล 
รายรับ – รายจ่าย 

 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ และ
รายงานดา้นการเงิน 

- จดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 2562 

- จดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 2563 

- จดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 2564 
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3.3.6 แผนงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1. การร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชนรวมทั้งใหค้วาม
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง 
ๆ 

- จดับุคลากรและ
นกัศึกษาไปร่วมกิจกรรม
กบัชุมชน 

- จดับุคลากรและ
นกัศึกษาไปร่วมกิจกรรม
กบัชุมชน 

- จดับุคลากรและ
นกัศึกษาไปร่วมกิจกรรม
กบัชุมชน 

2. จดัใหมี้กิจกรรมออก
ค่ายอาสา 

- จดักิจกรรมออกค่าย
อาสา 

- จดักิจกรรมออกค่าย
อาสา 

- จดักิจกรรมออกค่าย
อาสา 

3. เผยแพร่ปรัชญาและ
เป้าหมายของวทิยาลยั 

- จดัท ากิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาระหวา่ง
วทิยาลยักบัชุมชน 

- จดัท าเอกสารแผน่
พบั 

- จดัท ากิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาระหวา่ง
วทิยาลยักบัชุมชน 

- จดัท าเอกสารแผน่
พบั 

- จดัท ากิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาระหวา่ง
วทิยาลยักบัชุมชน 

- จดัท าเอกสารแผน่
พบั 
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บทที ่4 
การก ากบัตรวจสอบ และรายงาน 
(COLLEGE ACCOUNTABILITY)
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บทที ่4 
การก ากบัตรวจสอบและรายงาน 

(COLLEGE ACCOUNTABILITY) 
 
 การก ากบั การตรวจสอบ และรายงานเป็นภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบขอวิทยาลยัต่อนกัศึกษาและ
ผูป้กครองตามมาตรฐานท่ีก าหนดและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน
ไดว้างแนวทางควบคุมการบริหารงานมีการก ากบั การติดตามงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพไวอ้ยา่งเป็นระบบ
ไดมุ้่งเนน้การประเมินตนเองของงานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการรายงานและเก็บขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุง และพฒันาต่อไป การก ากบั ตรวจสอบ และรายงานจะตอ้งด าเนินการอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อ
แนะน า ช่วยเหลือ ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน ซ่ึงจะส่งผลให้งานด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 การก ากบั (MONITORING) 
- วทิยาลยัจดัระบบก ากบั ติดตามผลการปฏิบติังาน ในการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีโครงการ 

กิจกรรม 
- วทิยาลยัจดัใหผู้รั้บผดิชอบรายงานผลการปฏิบติังาน ทั้งก่อนด าเนินงาน ระหวา่งด าเนินงานและส้ินสุด

การด าเนินงาน เพื่อใหท้ราบความกา้วหนา้ อุปสรรค ์ปัญหา วธีิการแกไ้ข และความส าเร็จของงาน 
 การตรวจสอบ (AUDITING)  
 การตรวจสอบภายใน (INTERNAL QUALITY AUDIT) วทิยาลยัด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในวทิยาลยัโดยประเมินตนเอง เป็นการภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
วางแผน การจดัสรรบุคลากร การน าไปปฏิบติั การควบคุม การจดัสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล 
ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันางาน 

การรายงาน (REPORTING)  
- ใหผู้รั้บผดิชอบการปฏิบติังาน โครงการท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาวทิยาลยั จดัท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน 
- วทิยาลยัจดัท ารายงานสรุปผลโครงการประจ าปี 2559, 2560, 2561  รายงานผลการปฏิบติังานเพื่อ

ปรับปรุงพฒันางานของวทิยาลยั และรายงานสรุปผลเสนอผูป้กครองและชุมชน 
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ตารางการก ากบัติดตาม ตรวจสอบและรายงาน 
4.1 แผนงานวชิาการ 

โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
1. โครงการแนะแนว - ผูรั้บใบอนุญาต 

- ผูจ้ดัการ/ครูใหญ่ 
- หวัหนา้แผนงานวชิา 

- ตรวจสอบโครงการ 
- งบประมาณ 

- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบสอบถาม 

- ประเมินทุกเดือน 

2. โครงการนิเทศ  
ภายใน 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการ/ครูใหญ่ 
- หวัหนา้แผนงาน
วชิาการ 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร 
- ระยะเวลา 

- สังเกตการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
- สังเกตผลการ
ปฏิบติั 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกการ
ประเมินผลต่อ
ผูบ้ริหาร 

3. โครงการนิเทศ
การใชส่ื้อการเรียน
การสอน 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการ/ครูใหญ่ 
- หวัหนา้แผนงานวชิา 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสารบนัทึกการใชส่ื้อ 

- สังเกตการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
- สังเกต 

- ส้ินสุดโครงการ 

4. โครงการจดัการ
สารสนเทศ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
วชิาการ 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสารการจดัท า 
- ระยะเวลา 
-งบประมาณ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- เอกสาร

สารสนเทศ 

 

5. งานจดัท าแผนการ
จดัประสบการณ์ 

ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
วชิาการ 

- ตรวจสอบงาน 
-ระยะเวลา 
- แผนการจดัประสบการณ์ 
 

- สังเกตการใช้
แผนการจดั
ประสบการณ์ 

- สัมภาษณ์ 
- แบบบนัทึกการ
นิเทศการสอน 

 

6. งานพฒันา
ปรับปรุงผล
พฒันาการ 

ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
วชิาการ 

- ตรวจสอบงาน 
- ตรวจสอบตามระยะเวลา 
- เอกสาร หลกัฐาน 
 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
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โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
7. งานการจดัการ
แข่งขนัทกัษะดา้น
วชิาชีพ 

ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
วชิาการ 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสารและหลกัฐาน 
- งบประมาณ 

- สังเกตการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

- สัมภาษณ์ 
- ผลงานปรากฎ 

 

 
4.2 แผนงานกจิการนักศึกษา 
 

โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
1. โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพภาวะ
ผูน้ าของบุคลากร 

ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
วชิาการ 

- ตรวจสอบโครงการ 
- บุคลากร 
 
 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

2. งานเยีย่มบา้น
ผูป้กครอง 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
กิจการนกัเรียน 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสาร 
- งบประมาณ 
 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

3. งานพฒันาติดตาม
ความประพฤติของ
นกัเรียน 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
กิจการนกัเรียน 
- หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

- ตรวจสอบงาน 
- พฤติกรรมของนกัเรียน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

4. งานประเมินผล
การจดักิจกรรมนอก
หลกัสูตร 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ- 
หวัหนา้แผนงาน
กิจการนกัเรียน 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสาร 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

5. งานส่งเสริมกา
ร่วมกิจกรรม 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ- 
หวัหนา้แผนงาน
กิจการนกัเรียน 

- ตรวจสอบงาน 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม

ของนกัเรียน 

- สังเกตการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 
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4.3 แผนงานบุคลากร 

โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
1. โครงการพฒันา
บุคลากร 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- - ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร 
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- เอกสารหลกัฐาน 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

2. โครงการจดัท า
สารสนเทศเพื่อการ
จดัการและบริหาร 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- - ผูอ้  านวยการ
หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร 
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ 

- ผลงานสารสนเทศ 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

3. โครงการ
สนบัสนุนบุคลากร
ศึกษาต่อ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- - ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร หลกัฐาน 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

4. โครงการจดัท า
แผนพฒันาวทิยาลยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- ขอ้มูล 
- หลกัฐาน 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- แผนพฒันา

วทิยาลยั 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

5. โครงการอบรมครู
เก่ียวกบัเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชีพครู 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร 
- หลกัฐาน 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

6. โครงการอบรมครู
เก่ียวกบัจรรยาบรรณ
วชิาชีพครู 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร 
- หลกัฐาน ร่องรอย 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

7. งานการปฏิบติัตน
ของผูบ้ริหารให้เป็น
ตวัอยา่งท่ีดีแก่
บุคลากร 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสาร ผลงาน 
- ระยะเวลา 
 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 
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โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 

8. งานจดัท ารายงาน
และติดตาม
ตรวจสอบ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบงาน 
- ตรวจสอบตาม

ระยะเวลา 
- เอกสารรายงาน 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 
- รายงาน 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

9. โครงการก าหนด
ปรัชญาและ
เป้าหมายของ
วทิยาลยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร หลกัฐาน 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

10. งานวเิคราะห์
เป้าหมายวทิยาลยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร หลกัฐาน 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

11.  งานประชุมการ
ด าเนินงานภายในวอ
ทยาลยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร หลกัฐาน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

12. งานจดัท า
แผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารของ
วทิยาลยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร หลกัฐาน 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

13. งานตรวจสอบ
คุณภาพในแต่ละ
แผนงาน 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
บุคลากร 

- ตรวจสอบโครงการ 
- ระยะเวลา 
- เอกสาร หลกัฐาน 

- สังเกต 
- สอบถาม  
- สัมภาษณ์ 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 
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4.4 แผนงานอาคารสถานที่ 
 

โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
1. โครงการพฒันา
อาคารสถานท่ี 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
อาคารสถานท่ี 

- ตรวจสอบโครงการ 
- ระยะเวลาด าเนินงาน 
- งบประมาณ 
 

- ระหวา่งด าเนินงาน 
- เม่ือส้ินสุดโครงการ 
- ความมัน่คงแขง็แรง
ของอาคารสถานท่ี 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

2. โครงการจดัท า
สวนหยอ่มและปลูก
ตน้ไม ้

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
อาคารสถานท่ี 

- ตรวจสอบโครงการ 
- ระยะเวลาด าเนินงาน 
- งบประมาณ 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สถานท่ี

ด าเนินงาน 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

3. โครงการรักษ์
ตน้ไม ้

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
อาคารสถานท่ี 

- ตรวจสอบโครงการ 
- ระยะเวลาด าเนินงาน 
- งบประมาณ 
 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- สถานท่ี

ด าเนินงาน 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

4. โครงการจดัซ้ือส่ือ
และบ ารุงส่ือ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
อาคารสถานท่ี 

- ตรวจสอบโครงการ 
- เอกสาร หลกัฐาน 

ทะเบียนส่ือ  
- จ านวนส่ือ 
- งบประมาณ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- เอกสาร หลกัฐาน 
 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

5. งานจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน
อาคารสถานท่ี 

- ตรวจสอบงาน 
- การใชง้านของ
คอมพิวเตอร์ 
- งบประมาณ 
 

- ปริมาณงานท่ีผลิต
จากคอมพิวเตอร์ 

- คุณภาพ
คอมพิวเตอร์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 
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4.5 แผนงานธุรการ-การเงิน 
 

โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
1. งานการวาง
แผนการใชเ้งินและ
ติดตามตรวจสอบ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ธุรการ-การเงิน 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสารจดัท า

แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

- เอกสาร หลกัฐาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

2. งานการจดัท า
ปฏิทินการใชเ้งิน
ของวทิยาลยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ธุรการ-การเงิน 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสารจดัท าแผน

ปฏิทินการใชเ้งิน
ของวทิยาลยั 

- เอกสาร หลกัฐาน 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

3. งานจดัหาและซ้ือ
วสัดุ-อุปกรณ์ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ธุรการ-การเงิน 

- ตรวจสอบงาน 
- สมุดการเบิก-

จ่ายเงินสด 
- งบประมาณในการ

จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ 

- หลกัฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 

- ใบเสร็จรับส่ง
สินคา้ 

- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

4. งานเบิกจ่าย วสัดุ- 
อุปกรณ์ 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ธุรการ-การเงิน 

- บญัชีเบิกจ่าย วสัดุ-
อุปกรณ์ 

- วสัดุ อุปกรณ์ 

- หลกัฐานการ
เบิกจ่ายวสัดุ 
อุปกรณ์ 

- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

5. งานการจดัท า
แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ธุรการ-การเงิน 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสารจดัท า

แผนปฏิบติัประจ าปี 

- หลกัฐานการ
ปฏิบติังานประจ าปี 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

6. งานตรวจสอบ
และรายงานดา้น
การเงิน 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ธุรการ-การเงิน 

- ตรวจสอบงาน 
- เอกสาร 

- หลกัฐาน เอกสาร 
- รายงาน 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล
การประเมินต่อ
ผูบ้ริหาร 
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4.6 แผนงานความสัมพนัธ์ชุมชน 
 

โครงการ / งาน ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผล 
1. โครงการสัมพนัธ์
ชุมชน 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ความสัมพนัธ์ชุมชน 

- ตรวจสอบโครงการ 
- งบประมาณ 
- หลกัฐาน เอกสาร 

- เอกสาร หลกัฐาน 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 

2. โครงการเผยแพร่
ปรัชญา 

- ผูรั้บใบอนุญาต 
- ผูอ้  านวยการ 
- หวัหนา้แผนงาน    
ความสัมพนัธ์ชุมชน 

- ตรวจสอบโครงการ 
- งบประมาณ 
- หลกัฐาน เอกสาร 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- บนัทึกเสนอผล 
- การด าเนินงานต่อ
ผูบ้ริหาร 
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บทที ่5 
ข้อก าหนดของบุคลากร 

(   PROVISION OF PERSONNEL ) 
 
5.1 ภารกจิ และบทบาทหน้าทีข่องบุคลากร 
5.1.1 ผู้รับใบอนุญาต คือ ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวทิยาลัย 
หน้าทีค่วรรับผดิชอบ 
1. ก าหนดนโยบายหลกัของวทิยาลยั 
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการด าเนินกิจการของวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งประกาศและ

นโยบายของวทิยาลยัและทางราชการ 
3. แต่งตั้งผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ  และครูท าหนา้ท่ีด าเนินกิจการของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
4. ใหค้วามร่วมมือในการบริหารงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 
5. สนบัสนุนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการท่ีเก่ียวกบัสิทธิ และผลประโยชน์ท่ีครูพึงไดรั้บ 
6. เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรในวทิยาลยั 
7. ตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน และพฒันาการด าเนินกิจการของวทิยาลยั 
 
5.1.2 ผู้จัดการ คือ ผู้ท าหน้าผู้จัดการวทิยาลยั  
หน้าทีค่วรรับผดิชอบ 
1. ดูแลรับผดิชอบปฏิบติังานตามวธีิการของวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และนโยบาย

ของโรงเรียน และทางราชการ 
2. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท และจดัท าบญัชีการเงินของวทิยาลยั 
3. จดับริหารงานธุรการให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน และส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. ติดต่อประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ ท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากร 
5. เป็นผูป้ระสานงานและใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน และทอ้งถ่ิน 
5.1.3  ผู้อ านวยการ  คือ ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการวทิยาลยั 
หน้าทีค่วรรับผดิชอบ 
1. ดูแลความรับผิดชอบงานดา้นวชิาการและพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
2. ดูแลปกป้องครูบุคลากรอ่ืน ๆ และนกัเรียนในวทิยาลยั 
3. วางแผนจดัการเรียนการสอน และติดตามอยา่งเป็นระบบ 
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4. ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยจรรยามารยาท 
5. ส่งเสริมการอบรมและนิเทศการสอนของครู 
6. บ ารุงรักษา และบริหารทรัพยากรของวทิยาลยั 
 
5.1.4 ครู  คือ ผูท้  าหนา้ท่ีสอน เป็นผูร่้วมมือกบัทางวทิยาลยัตามต าแห่งหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่องาน
วทิยาลยั จะไดด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยในทุก ๆ ดา้น 
หน้าทีค่วรรับผดิชอบ 
1. ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
2. เตรียมการสอนล่วงหนา้ 1 สปัดาห์ โดยส่งแผนการสอนทุกวนัศุกร์และรับคืนเชา้วนัจนัทร์ 
3. เบิกส่ือการสอนในตอนเชา้และส่งคืนในตอนเยน็ท่ีฝ่ายพสัดุ 
4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ตามศกัยภาพ และความพร้อมของนกัศึกษาโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
5. ฝึกฝนใหน้กัศึกษามีความเช่ือมัน่ในตนเอง มองโลกในแง่ดี และมีสัมมาคาราวะ 
6. มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อนกัศึกษา และผูป้กครอง สามารถเป็นท่ีปรึกษา และแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูป้กครอง

เก่ียวกบันกัศึกษาได ้
7. ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของนกัเรียนนกัศึกษาแต่ละคนจากใบสมคัร และติดตามสอบถามจากผูป้กครอง 
8. ผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
5.1.5 นักการภารโรง 

1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในโรงเรียนตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ตกแต่งบริเวณโรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสวยงาม และเป็นระเบียบอยูเ่สมอ 
3. ซ่อมแซมวสัดุ อุปกรณ์ท่ีช ารุด 
4. ใหค้วามร่วมมือในการจดัสถานท่ี ตามโอกาสต่าง ๆ 
5. ดูแลความปลอดภยั และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัศึกษา 
6. ปฏิบติัตามค าสั่ง และงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 
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5.2 สวสัดิการ และผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
5.2.1  ผู้อ านวยการ และครูได้รับสวสัดิการและผลประโยชน์จากวทิยาลยั 

 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) ดงัน้ี 
1. เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ หกัจากเงินเดือนครูร้อยละ 3 ของเงินเดือน วทิยาลยัสมทบร้อยละ 

3 ส.ช.สมทบใหอี้กร้อยละ 6 
2. ค่ารักษาพยาบาล 

- เป็นคนไขข้องสถานพยาบาลของรัฐทั้งประเภทคนไขน้อกและคนไขใ้น 
- ครูมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลปีล่ะ 100,000 บาท ใหต้นเอง  

3.   ค่าการศึกษาบุตร 
      - ค่าการศึกษาบุตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดบัอนุปริญญาเบิกใหบุ้ตรได ้จ านวน 3 คน 
4.   ค่าช่วยเหลือบุตร 
     - เบิกเงินใหบุ้ตรไดเ้ดือนละ 560 บาทต่อบุตร 1 คน สามารถเบิกไดจ้  านวน 3 คน ตามล าดบัการ  
        เกิด เร่ิมมี  สิทธิเบิก   ตั้งแต่อาย ุ3 ปี บริบูรณ์  ในวนัเปิดภาคเรียน 
5.   เงินค่าทดแทน หรือค่าทดแทน 

        - เม่ือครูเจบ็ป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียอวยัวะเน่ืองจากท างานใหก้บัโรงเรียน หรือ 
         เน่ืองจากโรคอนัเน่ืองจากการท างานนั้นครูใหท้ายาทไดรั้บ ค่าทดแทนตามระเบียบ 

5.3 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดก้ าหนด ระเบียบความประพฤติวินยั และจรรยา
มารยาทของครูเพื่อปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัวชิาชีพครู ดงัน้ี 

1. ครูในฐานะเป็นผูใ้หก้ารศึกษาอบรมตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาในทุก
สถานท่ีและทุกโอกาส 

2. ครูพึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัศาสนา ท่ีตนนบัถืออยา่งสม ่าเสมอและไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนา 
3. ครูพึงปฏิบติัตามระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 
4. ครูพึงแต่งกายสุขภาพเรียบร้อย และถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียนดงัน้ี 

4.1 ไม่ควรแต่งผมแต่งหนา้ หรือใชเ้คร่ืองประดบัจนเกินงาม 
4.2 ใชเ้คร่ืองแบบตามแบบฟอร์มท่ีวทิยาลยัก าหนดให ้
4.3 สวมรองเทา้หุม้ส้นแบบสุภาพเรียบร้อยหา้มใชร้องเทา้แตะ 

5. ครูปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนอยา่งสุภาพ ไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม เพื่อหาประโยชน์อนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

6. ครูไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจท าใหเ้สียเกียรติช่ือเสียงของตน และวทิยาลยั 
7. ครูพึงส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศแห่งความรักสามคัคี และความมีระเบียบในโรงเรียน และชุมชน 
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8. ครูพึงละเวน้จากความประพฤติท่ีวทิยาลยัถือวา่ เป็นความผดิร้ายแรง ดงัน้ี 
8.1 ต่อตา้นและไม่ปฏิบติัตามนโยบาย ค าสั่งหรือมติของผูบ้ริหาร 
8.2 หมกมุ่นในอบายมุข ส่ิงเสพยติ์ด การพนนั มีหน้ีสินรุงรัง หรือกระท าผดิทางอาญา 

5.4 โครงสร้างการบริหาร 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดแ้บ่งการบริหารงานภายในของโรงเรียนออกเป็น 4 
ฝ่ายหลกั ดงัน้ี 
5.4.1   ฝ่ายงานวชิาการ 
5.4.2   ฝ่ายวางแผนพฒันาและ กิจกรรม 
5.4.3   ฝ่ายงานบริหาร 
5.4.4   ฝ่ายงานปกครอง 

5.4.1  ฝ่ายงานวชิาการ แบ่งงานภายในและก าหนดหน้าที ่ดังนี้ 
ก. งานบริหารงานวชิาการ ท าหนา้ท่ี 

- บริหารงานเก่ียวกบัหลกัสูตร 
- จดัส่ือการเรียนการสอน 
- จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
- วดัและประเมินผลการเรียน 

ข. งานบุคลากร ท าหนา้ท่ี 
- ดูแล ติดตามการท างานของครูประจ าชั้น 
- พฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

5.4.2    ฝ่ายวางแผนพฒันาและ กจิกรรม  แบ่งงานภายในและก าหนดหน้าที ่ดังนี้ 
 ก. งานบริหารงานกิจการนกัเรียน นกัศึกษา   ท าหนา้ท่ี 

      - ด าเนินงานการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา  

 ข. งานประเมินผลการปฏิบติังาน  ท าหนา้ท่ี 
      - ประเมินผลการปฏิบติังานในแผนงานกิจการนกัเรียนทุกคน 
 ค.  งานอาคารสถานท่ี 

    - ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
  แผนงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน  แบ่งงานภายในและก าหนดหนา้ท่ี ดงัน้ี 

ก. งานประชาสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ี 
- เผยแพร่งาน  หรือ กิจกรรมของวทิยาลยัและนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกบัชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ข. งานใหบ้ริการและความร่วมมือกบัชุมชน   
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- ประสานงาน ใหบ้ริการและร่วมมือกบัผูป้กครอง หน่วยงานภายนอก หรือชุมชน กบัทาง
โรงเรียน ให้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ราบร่ืน และรายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ 

         - ดูแลในดา้นสาธารณูปโภคใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
5.4.3  ฝ่ายงานบริหาร  แบ่งงานภายในและก าหนดหน้าที ่ ดังนี้ 

ก. พฒันาบุคลากร  ท าหนา้ท่ี 
- ส่งเสริมสนบัสนุน ใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นการศึกษาต่อ การประชุมอบรม
สัมมนา และทศันศึกษาดูงานวทิยาลยั รวมทั้งในสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวงัใหบุ้คลากรใน
วทิยาลยัมีความรู้ความสามารรถสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี

ข. งานส่งเสริมขวญัและก าลงัใจบุคลากร  ท าหนา้ท่ี 
- จดัโครงการและกิจกรรมท่ีสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในวทิยาลยั 

ค. งานเวรยามรักษาการ  ท าหนา้ท่ี 
- ดูแล ควบคุม ใหบุ้คลากรท าหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นระเบียบ ในการเขา้ ออก 
โรงเรียนให้เกิดความปลอดภยั แก่ครูและนกัศึกษา 

ง. งานนกัการภารโรง  ท าหนา้ท่ี 
- ก ากบั ดูแลนกัการภารโรงใหท้ าหนา้ท่ีในความรับผดิชอบไดเ้รียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

แผนงานธุรการ - การเงิน 
ก. งานสารบรรณ  ท าหนา้ท่ี 

-  รับส่งหนงัสือราชการในวิทยาลยั 
- ลงทะเบียนและท าทะเบียนรับส่งหนงัสือ เขา้ ออกของโรงเรียน 
- จดัพิมพเ์อกสารส่งเพื่อส่ือสารกบัผูป้กครองและชุมชน รวมทั้งตอบรับหนงัสือกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

ข. งานปฏิคม  ท าหนา้ท่ี 
- จดัเตรียมวสัดุ เคร่ืองใช ้เอกสาร อาหารและเคร่ืองด่ืม ในการตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติท่ีมาเยีย่ม
ในแต่ละคร้ัง 

ค. งานการเงิน  ท าหนา้ท่ี 
- จดัท าสมุดเงินสดรายรับ รายจ่าย และบญัชีแยกประเภท 
- เบิกจ่ายเงินภายในวทิยาลยั 

ง. งานทะเบียน  ท าหนา้ท่ี 
- รวบรวมสถิติจ านวนนกัเรียน และครูในแต่ละภาคเรียน 
- จดัท าทะเบียนวทิยาลยั ทะเบียนครู ทะเบียนนกัเรียน 
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- จดัท าบญัชีลงเวลามาท างานครู 
จ. งานพสัดุ  ท าหนา้ท่ี 

- ด าเนินการจดัซอ้พสัดุครุภณัฑ ์ตามท่ีแผนงานต่าง ๆ ไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร เพื่อสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนของครู และนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ฉ. งานสารสนเทศ  ท าหนา้ท่ี 
- รวบรวมเก็บขอ้มูลของบุคลากรและวทิยาลยัใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งจดัท าขอ้มูลในรูป
สารสนเทศใหเ้ป็นระบบระเบียบ 

5.4.4  ฝ่ายงานปกครอง 
 ก.  งานดูแลนกัเรียนนกัศึกษา 
  - ก ากบัดูแลกฎระเบียบขอ้บงัคบัของวทิยาลยั 
  - ก ากบัดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของนกัเรียนให้อยูใ่นระเบียบ 
  - พบปะผูป้กครอง  ท าความเขา้ใจในปัญหาต่างๆ ของนกัเรียน 
  - จดัเก็บขอ้มูล  และสถิติดา้นต่างๆ ของนกัเรียน 
  - จดัท าสถิติการมาเรียน  มาสาย  ขาดเรียน   
 ข.   งานเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครอง 
  - จดัประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
  - จดัส่งเอกสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  แก่ผูป้กครอง 
  - งานเยีย่มบา้นผูป้กครอง 
 
5.5 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

เพื่อใหก้ารบริหารโรงเรียนทุกดา้น ด าเนินไปอยา่งครอบคลุมทัว่ถึง และมีส่วนร่วมระหวา่งวทิยาลยั 
และชุมชน จึงก าหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. นายศุภชยั   แจง้สุข    ผูรั้บใบอนุญาต     ประธานกรรมการอ านวยการวทิยาลยั  
2. นายเจษฎา   อุปชา                ผูอ้  านวยการ                        กรรมการ/เลขานุการ 
3.  นางสาวอภิรดี ศรีหานอก  ตวัแทนครูโรงเรียน  กรรมการ 
4.  นายทองดี    แวน้แคน้            ผูแ้ทนชุมชน   กรรมการ 
5. นางประภาส  กองแกว้  ผูป้กครอง  กรรมการ 
6. นายบุญจนัทร์  เกษาทา  ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7.พระครูสมนึก  กิตติโสภณ          ผูแ้ทนพระสงฆ ์               กรรมการ 

หน้าทีค่ณะกรรมการบริหารวทิยาลยั   โดยมีบทบาทหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
1. วางนโยบายจดัท าแผนพฒันาวทิยาลยั 

Administrator
Typewriter
55



                   วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทคนคิธุรกิจสวา่งแดนดิน   Sawngdandin  Business  Technical  Vacational college   
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ที่ตัง้  เลขที่  303  ม.13  ต.สวา่งแดนดิน  อ.สวา่งแดนดิน  จ.สกลนคร  47110    โทร. 042-707340 

   

2. ร่วมกนัจดัท านโยบายและก าหนดคุณลกัษณะของนกัเรียน ท่ีพึงประสงค ์
3. สนบัสนุนหาทุนและทรัพยากรต่าง ๆ  มาช่วยวทิยาลยั 
4. ส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดี แก่ชุมชนเพื่อใหชุ้มชนศรัทธาเล่ือมใสวทิยาลยั 
5. สนบัสนุนใหข้อ้มูลเพื่อการพฒันาการด าเนินงานและบริหารวทิยาลยั 
6. เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานของโรงเรียน 
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บทที ่6 
ข้อก าหนดและหลกัปฏิบัติ 

ของนักศึกษา 
(STUDENT CODE OF CONDUCT)
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บทที ่6 
ข้อก าหนดและหลกัปฏิบัติของนักศึกษา 
(STUDENT  CODE OF  CONDUCT) 

 
6.1 หลกัปฏิบัติของนักศึกษา 
ตามท่ีวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน ไดด้ าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา 
จนถึงปัจจุบนั หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  เพื่อความเป็นระเบียนดา้นความประพฤติของนกัเรียน นกัศึกษาประกอบการลงโทษนกัเรียน
นกัศึกษา ดงันั้น วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน อาศยัอ านาจขอ้ 13 แห่งระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการตดัคะแนนความประพฤติเพื่อ
พิจารณาลงโทษนกัเรียน นกัศึกษา พ.ศ. 2534 พร้อมกบัระเบียบของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่ง
แดนดิน พ.ศ. 2545  วทิยาลยัจึงก าหนดความประพฤติและประกาศบทลงโทษแก่นกัเรียนนกัศึกษา ดงัน้ี 
ข้อ 1  ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา 
1. แต่งกายใหเ้รียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบของวทิยาลยั 
2. มาเรียนสม ่าเสมอ ไม่หลบหนีการเรียน 
3. ปฏิบติัตามค าสั่ง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน โดยเคร่งครัด 
4. แสดงความเคารพ และมารยาทท่ีเหมาะสมต่อครู อาจารย ์บุคลากร  ของวทิยาลยั 
5. ยอมรับการลงโทษจากวทิยาลยัและครู อาจารย ์ซ่ึงสั่งลงโทษดว้ยความเป็นธรรม 
6. รักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน หอ้งเรียน ห้องทดลอง หอ้งน ้า ห้องส้วม 
7. ไม่ประพฤติในท านองชูส้าว ทั้งในและนอกบริเวณวทิยาลยั 
8. ไม่เล่นการพนนั เสพสารเสพติด ด่ืมสุรา สูบกญัชาหรือของมึนเมาอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกบริเวณวทิยาลยั 
9. ไม่ก่อการทะเลาะววิาทหรือชกต่อยกนั 
10. ไม่ลกัทรัพยห์รือท าลายทรัพยสิ์นในวทิยาลยั 
11. ไม่มัว่สุมหรือก่อความเดือดร้อน ร าคาญ อยา่งหน่ึงอยา่งใดทั้งในและนอกวทิยาลยั 
12. ไม่พกพาอาวธุหรือวตัถุระเบิด ทั้งติดตวัและซ่อนเร้นไว ้ทั้งในและนอกวทิยาลยั 
13. เลิกเรียนตอ้งรีบกลบับา้น ไม่เท่ียวเตร่ตามสถานท่ี ๆ ไม่เหมาะสม 
14. ไม่กระท าการอนัเป็นปฏิปักษ ์ต่ออ านาจบริหารของโรงเรียน หรือบงัคบัข่มขู่ยยุงส่งเสริมหรือสนบัสนุน

ใหเ้พื่อนนกัเรียน นกัศึกษากระท าการดงักล่าว 
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ข้อ 2  การตัดคะแนนความประพฤติ 
1.  แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยอยา่งละ  10  คะแนน 
2.  น าพาส่ิงเสพติดเขา้มาในบริเวณวทิยาลยั  30  คะแนน 
3.  เสพส่ิงเสพติด  30  คะแนน 
4.  ทะเลาะววิาท  30  คะแนน 
5.  พกพาอาวธุเขา้มาในบริเวณวทิยาลยั30  คะแนน 
6.  ท าลายทรัพยสิ์นของวทิยาลยั  30  คะแนน 
7.  ลกัขโมย  30  คะแนน 
8.  ประพฤติตนในทางชูส้าว  30  คะแนน 
9.  เล่นการพนนัทุกชนิดในบริเวณวทิยาลยั  30  คะแนน 
10.  น าอุปกรณ์การพนนัทุกชนิดเขา้มาในบริเวณวทิยาลยั  20  คะแนน 
11.  ไม่ใหค้วามเคารพครูอาจารยแ์ละแขกผูม้าเยอืน  20  คะแนน 
12.  น าอาหารทุกชนิดเขา้ไปรับประทานในหอ้งเรียน  20  คะแนน 
13  มาสายติดต่อกนัเกิน  3  วนั 
14.  ขาดเรียนติดต่อกนัเกิน  3  วนั 
15.  ออกนอกบริเวณวทิยาลยัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  20  คะแนน 
16.  ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งสมุด  20  คะแนน 
17.  ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหอ้งคอมพิวเตอร์  20  คะแนน 
ข้อ 3  ผลงานการตัดคะแนนความประพฤติ วทิยาลัยจะลงโทษ ดังนี้ 
1. ถูกตดัคะแนน  10 คะแนน วา่กล่าวตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. ถูกตดัคะแนน 30 คะแนน ท าทณัฑบ์น 
3. ถูกตดัคะแนน 50 คะแนน เชิญผูป้กครอง 
4. ถูกตดัคะแนน  250  คะแนน  สั่งพกัการเรียน 
5. ถูกตดัคะแนน  450  คะแนน  ใหล้าออก 

ถา้คะแนนเกิน  250  คะแนนจะถูกตดัสิทธิดงัน้ี 
1. ไม่มีสิทธิขอรับทุนใดๆ  ทั้งส้ิน 
2. ไม่มีสิทธิขอรับใบรับรองความประพฤติ 
3. อายตับญัชีกูย้มืเงินเพื่อการศึกษา 

ข้อ 4  นักเรียนนักศึกษาทีก่ระท าความผดิได้รับโทษหนักกว่าระดับ ข้อ 2  ไม่วา่จะถูกตดัคะแนนความ 
          ประพฤติก่อนหรือไม่ 
 

Administrator
Typewriter
59



                   วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทคนคิธุรกิจสวา่งแดนดิน   Sawngdandin  Business  Technical  Vacational college   
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ที่ตัง้  เลขที่  303  ม.13  ต.สวา่งแดนดิน  อ.สวา่งแดนดิน  จ.สกลนคร  47110    โทร. 042-707340 

   

ข้อ 5  โทษหรือความผดิร้ายแรงทีต้่องออกจากวทิยาลยั 
จงใจฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ หรือขอ้ขงัคบั ของวทิยาลยับ่อยคร้ัง 
1. ขาดเรียนติดต่อกนั 10 วนั โดยไม่แจง้เหตุผลให้โรงเรียนทราบหรือมีเหตุผลไม่สมควร 
2. ไม่เคารพครู อาจารย ์กิริยา และค าพดู 
3. มีอุปนิสัยชอบเล่นการพนนัมีวตัถุระเบิด พกพาอาวธุ ด่ืมสุรา และของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดให้โทษ 
4. หลบหนีการเรียนบ่อย 
5. ชกัชวนหรือพยายามก่อกวนคนอ่ืนให้แตกความสามคัคี 
6. มีคดีถูกพิพากษาจ าคุก 
7. ประพฤติเป็นคนพาล เกเร ก่อเร่ืองทะเลาะววิาท ทั้งภายในและภายนอก วทิยาลยัจนเป็นเหตุใหเ้กิดความ

เสียหายแก่ส่วนรวมและช่ือเสียงของวทิยาลยั 
8. ลกัทรัพย ์ขโมย หรือท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนและบุคคลอ่ืน 
9. พน้สภาพนกัเรียน นกัศึกษา เน่ืองจากการวดัผล 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน  ไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัของนกัศึกษาเพื่อใหป้ฏิบติัถูกตอ้ง
และพร้อมเพรียงไปในทางเดียวกนั จึงวางขอ้ก าหนดกฎระเบียบ แนวทางปฏิบติั ส าหรับนกัเรียน ดงัน้ี 

1. แนวปฏิบติัส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสวา่งแดนดิน 
2.  นกัศึกษาตอ้งมาถึงวทิยาลยัก่อนเวลา 8.10 น. และกลบัเวลา 15.10 น. 
3. นกัศึกษาจะตอ้งมีกิริยามารยาทอนัดีงามตามเอกลกัษณ์ของไทย 
4. นกัศึกษาตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดในหอ้งเรียนและบริเวณวทิยาลยั 
5. นกัเรียนจะตอ้งช่วยกนัรักษาทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มของวทิยาลยัอยา่ใหเ้สียหาย 

6.1.1 การแต่งกายของศึกษา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเคร่ืองแบบนกัเรียน นกัศึกษา พ.ศ. 2527 และ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการศึกษานอกชนเร่ืองก าหนดรายละเอียดชนิดและแบบของเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายโรงเรียนเอกชน 
 เคร่ืองแต่งกายนักเรียนหญงิ ปวช. 

1. เส้ือเช้ิตสีขาวและแขนสั้นผา่อกติดกระดุม ตราวทิยาลยัฯ 
2. เนคไทสีแดงเลือดหมูตราวทิยาลยัฯ 
3. กระโปรงสีด าคลุมเข่าผา่ขา้ง 
4. เขม็ขดัหนงัสีด า เคร่ืองหมายวทิยาลยัท่ีหวัเขม็ขดั 
5. รองเทา้คตัชูสีด า ส้นเต้ีย 
6. ผมทรงสุภาพ 
7. ติดเขม็กลดั เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ท่ีหนา้อกขวา 
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8. เคร่ืองแต่งกายนักเรียนชาย ปวช. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้น 
2. เนคไทสีแดงเลือดหมูเคร่ืองหมายวทิยาลยั 
3. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด า 
4. เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัเป็นเคร่ืองหมายวทิยาลยั 
5. รองเทา้หนงัสีด ามีเชือกผกู ถุงเทา้สีด า 
6. ผมทรงสุภาพ 
7. ติดเขม็กลดัเคร่ืองหมายวทิยาลยัท่ีหนา้อกขวา 

 เคร่ืองแต่งกายนักเรียนหญงิ ปวส. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวและแขนสั้นผา่อกติดกระดุม ตราวทิยาลยัฯ 
2. กระโปรงยาวสีด า 
3. เขม็ขดัหนงัสีด า เคร่ืองหมายโรงเรียนท่ีหวัเขม็ขดั 
4. รองเทา้คตัชูสีด า ส้นเต้ีย 
5. ผมทรงสุภาพ 
6. ติดเขม็กลดั เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ท่ีหนา้อกขวา 
เคร่ืองแต่งกายนักเรียนชาย ปวส. 
1. เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว 
2. เนคไทสีแดงเลือดหมูเคร่ืองหมายวทิยาลยั 
3. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีด า 
4. เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัเป็นเคร่ืองหมายวทิยาลยั 
5. รองเทา้หนงัสีด ามีเชือกผกู ถุงเทา้สีด า 
6. ผมทรงสุภาพ 
7. ติดเขม็กลดัเคร่ืองหมายวทิยาลยัท่ีหนา้อกขวา 

6.1.2 การติดตามความประพฤติของนกัศึกษา 
1. จดัใหมี้การส ารวจขอ้มูลของนกัศึกษาทุกคน เช่น ประวติัส่วนตวั ช่ือท่ีอยูบิ่ดา มารดา หรือ 
2. ผูป้กครองและขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อใหค้รูน าไปใชต้ามภารกิจของแต่ละฝ่าย 

6.2 การบริการและสวสัดิการ 
6.2.1 ดา้นสุขภาพพลานามยั 

โรงเรียนไดจ้ดับริการดา้นสุขภาพของนกัศึกษา ดงัน้ี 
1. หอ้งพยาบาล  มีอุปกรณ์และยาท่ีจ าเป็นไวบ้ริการนกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง และเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของนกัศึกษา มีครูรับผดิชอบ และดูแล ท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
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2. จดัใหน้กัเรียนนกัศึกษา ไดท้  าประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุทุกคน 
6.2.2 ดา้นสุขาภิบาล 

- วทิยาลยัจดัใหมี้หอ้งน ้า หอ้งส้วมท่ีสะอาด และเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา 2 แห่ง  
จ  านวน 18 หอ้ง แยกออกเป็นชาย-หญิง นกัศึกษา สามารถใชห้อ้งส้วมไดอ้ยา่งสะดวกสบายเพราะ
วทิยาลยัไดจ้ดัใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชอบท าความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกวนั 
- วทิยาลยัจดัใหมี้น ้าด่ืมท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ  ผา่นการกรองฆ่าเช้ือ บริการฟรีแก่นกัเรียน 
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บทที ่7 
แผนการเงินของวทิยาลยั 

(THE COLLEGE  PLANS )
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บทที ่7 
แผนการเงินของวทิยาลยั 

( THE COLLEGE PLANS ) 
 

7.1 ความหมาย 
การบริหารการเงินของวทิยาลยั  หมายถึง การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินส าหรับไวใ้ช้ 

จ่ายในการบริหารงานของวทิยาลยั รวมทั้งการควบคุมการด าเนินงานการเงินใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ไว ้ตั้งแต่เร่ืองการรับและการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การน าเงินส่งบญัชีของวทิยาลยั การตั้งฎีกาเบิกเงิน
อุดหนุน (ส าหรับวทิยาลยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุน) และการจดังบประมาณของวทิยาลยั 
ความส าคัญของการบริหารการเงิน และการบัญชี 

วทิยาลยัตอ้งจดัใหมี้การบริหารงานดา้นการเงินอยา่งมีระบบ มีการควบคุมการด าเนินการทาง 
ดา้นการเงินใหมี้ประสิทธิภาพ ตามกฎเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้เพื่อใชเ้งินให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้
มากท่ีสุด 

(1) การวางแผนการเงินของวทิยาลยั มีการคาดการณ์ล่วงหนา้ 
(2) การจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง วสัดุครุภณัฑ ์ต่าง 

ๆ เป็นตน้ 
(3) การควบคุมการด าเนินงาน ทางดา้นการเงิน เช่น ระบบบญัชี 
(4) การจดัเก็บเอกสารการเงิน ฎีกา ใบเบิกเงินอุดหนุนตอ้งมีระบบการจดัเก็บท่ีดีมิใหมี้การสูญหาย

เพื่อการตรวจสอบ 
7.2 หลกัการปฏิบัติเกี่ยวกบัการเงิน 

การรับเงิน 
1. การรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตอ้งออกใบเสร็จลงวนัท่ีในวนั

รับเงินให้แก่ผูจ่้ายเสมอ และออกใบเสร็จเพียงคร้ังเดียว ไวว้า่จะรับเป็นเงินสดหรือรับเงิน
เป็นเช็ค 

2. เม่ือส้ินวนัหน่ึง ๆ ใหปิ้ดงบในใบเสร็จเงินลงในสมุดเงินสดทะเบียนควบคุมเงิน 
การจ่ายเงิน 
การจ่ายเงินทุกรายตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงินเก็บไวเ้พื่อรักษาประโยชน์ในการตรวจสอบไดแ้ก่  

ใบเสร็จรับเงิน ใบยมืเงิน หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน อ่ืน ๆ ใหล้งรายการครบถว้นในเสร็จรับเงินอยา่งนอ้ย
จะตอ้งมีรายการดงัน้ี 

1. สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท าการของการเงิน 
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2. วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
3. รายงานการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
4. จ านวนเงินทั้งตวัเลข และตวัอกัษร 
5. ลายมือช่ือผูรั้บเงินและผูจ่้ายเงิน 
ขอ้ระวงัในกรณีท่ีมีการลงรายการผดิพลาดก็ใหขี้ดฆ่าและเขียนขอ้ความท่ีถูกตอ้ง โดยมีผูรั้บ 

เงินลงลายมือช่ือก ากบัขีดฆ่านั้น ดว้ย หรือให้เลิกใชใ้บเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบบั แลว้ออกฉบบัใหม่ ส่วนฉบบั
เดิมท่ีเลิกใชใ้หขี้ดฆ่าและเยบ็ติดไวก้บัใบเสร็จรับเงินในเล่ม 
หมายเหตุ   การรับเงิน การจ่ายเงิน ทุกรายการจะตอ้งบนัทึกรายการภายใน 1 วนั และสงในสมุดเงินสด 
 การเกบ็รักษา 
 การเก็บรักษาเงินควรเก็บเขา้ธนาคาร 
 1.เก่ียวกบังานบญัชี จดัท าบญัชีประเภทต่าง ๆ 
 2. งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบรับเงินสดคงเหลือประจ าวนั ตรวจสอบ หลกัฐานการรับเงิน
ตรวจสอบ หลกัฐาน และใบส าคญั การจ่าย ตรวจสอบการลงบญัชีต่าง ๆ ตรวจสอบหลกัฐานการฝากเงิน
ตรวจสอบหลกัฐานการฝากเงิน 
 3. การจดังบประมาณวทิยาลยัจดัท าแผนการรับ จ่ายเงินของวทิยาลยั ควบคุมแผนการท างาน 

7.3 กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี 
ขั้นที ่1  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
1.1 ศึกษาขอ้มูลการเงินของวทิยาลยัวา่สภาพเป็นอยา่งไร เงินทุนจะไดม้าจากแหล่งใด จะไดคุ้ม้ค่า

หรือไม่พิจารณางบประมาณการรับจ่ายในปีท่ีผา่นมา 
1.2 ศึกษาปัญหาท่ีโรงเรียนประสบอยูภ่าวะใดท่ีควรแกไ้ขไดก่้อน 
1.3 ศึกษาความตอ้งการของคณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนวา่ตอ้งการใหว้ทิยาลยัลงทุนทางดา้น

ใดบา้ง 
1.4 คน้หาขอ้มูลดา้นบญัชี และพสัดุของวทิยาลยัวา่ควรแกไ้ขปรับปรุงเร่ืองใด 
ขั้นที ่2  การวางแผน 
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งวางแผนดา้นการเงิน 
1. วางนโยบายการปฏิบติัดา้นการเงิน 
2. จดับุคลากร เพื่อท างานดา้นการเงินใหไ้ดผ้ลคุม้ค่าของเงินท่ีลงทุน 
ขั้นที ่3 ข้ันการจัดด าเนินการตามแผนและควบคุม 
ผูบ้ริหารตอ้งควบคุมและดูแลการปฏิบติังาน คือ  ตอ้งกระตุน้คณะกรรมการพิจารณา 
1. ดา้นการสืบราคา 
2. ดา้นการควบคุมใชว้สัดุ ต่าง ๆ ใหคุ้ม้ค่า 
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ขั้นที ่4  การประเมินผล 
การประเมินผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการเงิน บญัชี และพสัดุของวทิยาลยัก่อนมีการวางแผนและด าเนินงาน 
7.4 บทบาทและหน้าทีผู้่บริหารในการบริหารงาน การเงินการบัญชี 

1. ตั้งงบประมาณพิจารณาจดัสรรรายได ้ไปในการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเงินเดือน ครู 
อุปกรณ์การศึกษาเป็นตน้ 

2. แนะน าสนบัสนุน และตดัสินใจเก่ียวกบังานดา้นการเงิน 
3. ตรวจสอบการเงินของวทิยาลยัอยูเ่สมอดว้ยตนเอง 

7.5 การสรรหา และก าหนดบุคลากร 
การสรรหาผูบ้ริหารไดค้  านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี คือ 
1. เป็นผูมี้ความซ่ือสัตว ์และรอบคอบในการท างาน 
2. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
3. ขยนัและมีเวลาใหก้บังาน 
4. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
7.6 วตัถุประสงค์ และประโยชน์ของการท าบัญชี 
1. เพื่อส่งขอ้มูลท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูบ้ริหารกิจการ 
2. เพื่อควบคุมไม่ใหสิ้นทรัพยข์องกิจการสูญหาย 
3. เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการเงินท่ีเกิดข้ึน 
4. เพื่อป้องกนัการหลงลืม และผดิพลาดในการท างาน 
5. เพื่อแสดงรายรับ-รายจ่าย ท าใหส้ามารถทราบผลก าไร ในการด าเนินงาน 
6. เพื่อเป็นเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบได ้
7.7 พืน้ฐานทางการบัญชี 
การบญัชี  หมายถึง การจดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงิน ส าหรับวทิยาลยัเอกชนมีลกัษณะเป็น 

กิจการก่ึงธุรกิจจึงใชว้ธีิการบญัชีสากล ไดแ้ก่ ระบบบญัชีคู่สมุดบญัชีต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการท าบญัชีของ
วทิยาลยั 
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ประมาณการรายรับ 
รายการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

รายไดเ้งินอุดหนุนรายหวันกัเรียน 3,540,000 3,800,000 4,200,000 
รายไดเ้งินกูย้มืเพื่อการศึกษา   800,000 900,000 950,000 
รายไดค้่าธรรมเนียนการเรียน 90,000 100,000 120,000 
รายไดค้่าธรรมเนียนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 1,600,000 1,700,000 
รายไดค้่าธรรมเนียมซ่อม  0 20,000 20,000 20,000 
รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 5,000 6,000 7,000 

รวมรายรับ 5,955,000 6,426,000 6,997,000 

ประมาณการรายจ่าย 

รายการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา 2564 
1.ค่ารับเหมาก่อสร้าง 500,000 2,500,000 500,000 

 2. เงินเดือน 2,040,000 2,200,000 2,400,000 
 3. เงินสมทบ,ประกนัสังคม 60,000 65,000 68,000 
 4. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน 500,000 300,000 300,000 
 5. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 200,000 400,000 500,000 
 6. ค่าสาธารณูปโภค  ไปรษณีย ์ 80,000 90,000 100,000 
 7. ค่าน ้ามนัรถ 100,000 120,000 140,000 
  8. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 120,000 150,000 210,000 
  9. ค่าโฆษณา 80,000 100,000 120,000 
10.ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 20,000 24,000 30,000 
11. ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าหนงัสือพิมพ ์ 15,000 16,000 17,000 
12.ค่าเบ้ียประชุม 20,000 20,000 25,000 
13.ค่ารับรอง 20,000 20,000 20,000 
14.ค่าดอกเบ้ีย SME 500,000 450,000 400,000 
15.ค่าน ้าด่ืม 10,000 12,500 16,000 
16.ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,675 9,200 10,200 
17.ค่าบ ารุงสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา 2,000 2,000 2,000 
18.ภาษีโรงเรือน 11,240 12,500 15,300 
19.ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 50,000 50,000 50,000 
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20. ช าระหน้ีเงินกู ้ 500,000 500,000 500,000 
รวมรายจ่าย 4,834,915 7,041,200 5,423,500 
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คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำประจ ำปีกำรศึกษำ  2562-2564 
 
1. ที่ปรึกษา     อ.ศุภชัย  แจ้งสุข         ผู้รับใบอนุญาต 
2. ผู้รับผิดชอบ            อ.เจษฎา   อุปชา            ผูอ้ านวยการ 
 
3. คณะท างาน 
 3.1 ฝ่ายบริหาร  อ.ศุภชัย  แจ้งสุข 
      อ.อัญชลี       แจ้งสุข  ,  อ.เจษฎา  อุปชา 
 3.2 ฝ่ายปกครอง  อ.ยอด เมืองมุงคุณ   ,อ.ศุภชัย แจ้งสุข 
 3.3 ฝ่ายวิชาการ  อ.เจษฏา   อุปชา   
 3.4 ฝ่ายกิจกรรม            อ.อภิรดี  ศรีหานอก , อ.มัทกานต์ ศรีสุทธิ์ 
 3.5 งานประกันคุณภาพ   อ.เจษฏา   อุปชา   อ.ณัฐนพิน   ธงศรี 
 3.6  แผนกพาณิชยการ อ.ณัฐนพิน ธงศรี     อ.ไกรษร สร้อยสะคู 
 3.7  แผนกช่างอุตสาหกรรม  อ.ปริญญา จอดนอก   อ.ชาติชาย เมืองมุงคุณ 
    
4. ตรวจสอบ 
 อ.ศุภชัย   แจ้งสุข  ผู้รับใบอนุญาต 
 
5. อนุมัติ 
 อ.เจษฏา      อุปชา                  ผู้อ านวยการ 
 
 
6. จัดท ารูปเล่ม 
 อ. อัญชลี     แจ้งสุข  
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