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  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2563 ของวิทยาลัยพณิชยการ
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ดําเนินการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ โดยไดรับความรวมมือจากจากผูรับผิดชอบโครงการตางๆ เปนอยางดี  

รายงานผลการดําเนินงานโครงการฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากความอนุเคราะหจากบุคลากรทุก

ทานท่ีใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการมีความคาดหวังวาสรุปรายงานโครงการนี้จะ

เปนประโยชนตอองคกรและผูท่ีสนใจ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการจัดทํารายงานโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย และอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

ภารกิจ (Mission) 

  จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง

วิชาชีพ 

พันธกิจ  (Mission) 

1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ  

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหแกประชาชนทุกชวงวัย  

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ  

5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ 

 

 เปาหมายประสงค (Goals)  

1. จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

2. ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  5. สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบ

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

  6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

7. จัดระบบ สงเสริมและประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
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8. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการ                         

ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

  9. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดการและสงเสริม

การศึกษา ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

  1. ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 

  2. มีภารกิจเก่ียวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและ

ความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ขอ 1) 

     2.1 จัดทําขอเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

     2.2 ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

     2.3 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

     2.5 สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบ 

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

          2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

             2.7 จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

             2.8 ดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามท่ี 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

             2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ยุทธศาสตร นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา และขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

39ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  20 ป 39(พ.ศ.2560 - 2579) 

39โดยเฉพาะกาวไปสูประเทศไทย 4.0 ยึดคุณภาพ คุณธรรม ความรวมมือ จิตอาสา จรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ทักษะ ความเปนมืออาชีพ เพ่ือไปสูอาชีวะสากล39 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได

จัดทํายุทธศาสตรอาชีวศึกษา ระยะ 20 ป ตั้งแต โดยมี  

7 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

1.ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพและเพียงพอกับความตองการพัฒนาประเทศ 

2.พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนดานวิชาชีพในทุกชวงวัย  

3.สงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

  4.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล  

5.เพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานวิชาชีพใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยี  

6.สงเสริมและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา และ  

7.ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลง  

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 มิติท่ี 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทํา มีรายไดระหวางเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา 

1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน 

1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพ่ือชุมชนFix It Center 

1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

1.7 ลดการออกกลางคัน 

1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

1.9 สอนวิชาชีพ เพ่ือคนพิการในสถานศึกษา 

1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
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มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมีคุณภาพ” 

ดานคุณภาพผูเรียน 

2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐาน  

วิชาชีพ 

   2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 

  2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ 

  2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ดานคุณภาพสถานศึกษา 

2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการสอน 

2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ 

2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน 

2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

  - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน) 

  - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 

  - วิทยาลัยการทองเท่ียวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา 

2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการเรียนการสอน 
 

ดานคุณภาพคร ู

2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ 

2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ 
 

มิติท่ี 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนท่ียอมรับเช่ือม่ัน มีเอกภาพ 

ใชเทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 

3.2 นําระบบ ICT มาใชเพ่ือการบริหารจัดการ 

3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

    - ดูแลและแกไขปญหาครูจางสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
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    - สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร 

3.4 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

    - ครุภัณฑมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน 

    - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ 

มิติท่ี 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ” 

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ 

4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ังในและตางประเทศ 

4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการ  

เรียนการสอน 

  4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

  "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจํา 

  นําภาพลักษณท่ีดี                     ใชเทคโนโลยีบริหาร 

  ประสานเครือขาย                      ขยายทวิภาคี 

  ยึดหนาท่ีดวยความมุงม่ัน            หม่ันพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

  เยี่ยมหองเรียนสมํ่าเสมอท่ัวหนา   พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ" 

1. ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา 

2. พัฒนาครูและองคกร 

3. เนนสอนระบบทวิภาคี 

4. นําสิ่งดีดีสูสังคม 

5. เรงระดมเรื่องภาพลักษณ 

6. สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา 

7. พัฒนาโดยใช(นวัตกรรม)เทคโนโลย ี

8. ตองมีหลักธรรมาภิบาล 

9. เนนทํางานประสานชุมชน 

10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

1. วิสัยทัศน (Vision)  

  มุงผลิตกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและระดับสากล 

 

2. ปณิธาน (Panithan) 

   มุงยกระดับคุณคาของการอาชีวศึกษา 

 

3. เอกลักษณ (Identity) 

  สถาบันชั้นนํา   ล้ําเลิศวิชาชีพ 

 

4. อัตลักษณ (Identities) 

  วิชาชีพเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  กาวนําเทคโนโลย ี 

 

5. พันธกิจ (Mission) 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนในเชิงปริมาณและคุณภาพภายใตสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

  2. เสริมสรางความเขมแข็งในระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

  3. เรงพัฒนาศักยภาพครู อาจารย และบุคลากรอาชีวศึกษา เพ่ือความเปนเลิศดานวิชาชีพและม่ันคง 

ในอาชีพ 

  4. สรางเสริมเครือขายและพันธมิตรท้ังภายในและตางประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ สนองตอบ

ตลาดแรงงานและการระดมทรัพยากร  

  5. รณรงคสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับ  

  6. สรางความเปนเอกภาพและความเขมแข็งในการบริการจัดการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  

 

6. ยุทธศาสตร (Strategic) 

  1. เรงผลิตกําลังอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

  2. พัฒนาระบบความรวมมือและขยายภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ 

  3. สรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  

  4. สรางความเขมแข็งและเอกภาพในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  

  5. รณรงคเสริมสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับของสังคม  
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วิสัยทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน (Vision)  

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม  

พันธกิจ (Mission)   

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สูสากล  

2. เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร (Strategic) 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

เปาหมายประสงค (Goals) 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาประเทศในอนาคต  

2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ   

3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน 

 

กลยุทธ (Strategy) 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ี มี คุณภาพ  และจัด กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู เรียน 

ในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  

   2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

ให ทั น ส มั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว าม ก า ว ห น าท า งวิ ท ย าก าร แ ล ะ ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งสั งค ม โล ก  

  3. สงเสริมการพัฒนาเนื้ อหาสาระท่ี ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ 

การเรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส  
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  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

  5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

  6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย  อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ 

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  

  7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  8. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไมตรงวุฒิ  ครูท่ีสอนคละชั้นและครู 

ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน   

  9. สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  11. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

แพทย และพยาบาล 

  12. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

รองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  13. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแก 

ผูเรียนตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  14. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ    

  15. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขาย 

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 

  16. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

  17. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 

ในทุกพ้ืนท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ      

  18. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

  19. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง

กวางขวาง   

  20. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 

  21. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง    

  22. พัฒนาระบบเครอืขายเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

และไมซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

  23. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ

ฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหเปนเอกภาพเปนปจจุบัน  

และมีมาตรฐานเดียวกัน 
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  24. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต หรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผู เรียน สถานศึกษา 

และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 

  25. จัดหาอุปกรณ /ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ ท่ัวถึงและ

เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

  26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม 

ความโปรงใส ท้ังในระดับสวนกลาง และในพ้ืนท่ีระดับภาค /จังหวัด 

  27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินใหมีประสิทธิภาพ 

  28. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา 

สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

  29. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน 

ทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 

  30. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย /ความเปนภาคีหุนสวนกับ

องคกรท้ังภายในและตางประเทศ 

  31. สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพรอม พัฒนา 

เปนสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 
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 สวนที่  2 

ขอมูลพ้ืนฐานวิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 
 

 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เอกลักษณ  อัตลักษณ เปาหมายประสงค และพันธกิจและกลยุทธ  

 

ปรัชญา (Philosophy)  

  ความรูคูความดี ตรงตอเวลา รูหนาท่ี มีความรับผิดชอบ 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนองคกรแหงการสรางภูมิปญญาวิชาชีพดานบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวสูมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร (Strategic) 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

  2. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพสูงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวย  ICT  

  4. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับผูเรียนใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

  6. สรางเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  7. ปลูกจิตสํานึกของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

  8. ยกระดับการใหบริการวิชาชีพและวิชาชีพสูสังคมและชุมชน  

 

เอกลักษณ  (Identity) 

 สถาบันเดน  เนนสรางนักวิชาชีพ 

 Well – known  Institute  and  Emphasize  Skilled  Worker  Development 

 

อัตลักษณ  (Identities)  

 มีจรรยาบรรณ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

 Professional Ethics  and  Vocational  Specialization 
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เปาหมายประสงค (Goals) 

  1. เพ่ือใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับสาขาวิชา มีสมรรถนะวิชาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล 

  2. เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดานการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

4. เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและเนนสรางนักธุรกิจรุนใหม  

5. เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีกาวทันเทคโนโลยีสูชุมชน ทองถ่ินอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. พันธกิจ  (Missionn) และกลยุทธ (Strategy) 

  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้  

 
ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพใหผูเรียนมี

สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

1. 

 

จัดการเรียนรูเพ่ือสรางอาชีพและการเปน

ผูประกอบการและพลโลกดิจิทัลท่ีเขมแข็ง 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและเปน

พลโลกดิจิทัลท่ีเขมแข็ง 

3 สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ

เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาและวิจัยนวัตกรรม 

4. สรางเครือขายความรวมมือดาน

วิชาการและวิชาชีพ 

5. บริการวิชาการและวิชาชีพและสื่อ

ความรูสูสังคม 

1. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสรางอาชีพและ

รายไดสูสังคม 

6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

ขับเคลื่อนสมรรถนะของผูเรียน 

1. พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหมี

คุณภาพ 

7. 7.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

1. บริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลใน

การดําเนินงาน 
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3. ความโดดเดนของสถานศึกษา  

  1. มีทีมงานท่ีเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

   2. เปนวิทยาลัยพณิชยการท่ีมีชื่อเสียงดานการบัญชี เปนท่ียอมรับของผูปกครองและสถานประกอบการ 

   3. มีสมาคมศิษยเกาท่ีเขมแข็ง 

   4. การจัดกิจกรรมดานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

  5. ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนมาก 

  6. สนับสนุนใหผูเรียนทุกคนผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติจริง ท้ังภายใน 

และภายนอกสถานศึกษากอใหเกิดทักษะในวิชาชีพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  7. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาตอในสถานศึกษาภาครัฐ ไดเปนจํานวนมากและสามารถออกไป 

   ประกอบอาชพีไดโดยเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการและสังคม 

  8. มีการระดมทรัพยากรเก่ียวกับ บุคคล เงิน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนไดดีเพราะวิทยาลัยฯ เปน

ท่ียอมรับและเชื่อของสังคม 

  9. มีการจัดอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการและศูนยวิทยบริการไดดีเพียงพอกับการจัดการเรียน การ

สอนโดยแบงชัดเจน ในการดูแลบริหารจัดการตามแผนกวิชา 

  10. แผนกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางหลากหลาย  

  11. สถานศึกษามีโครงการบริการวิชาชีพ และวิชาการสูชุมชนและสังคมหลากหลายโครงการ 

  12. แผนกวิชามีโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ครบทุกแผนกวิชา 

  13. แผนกวิชามีงานวิจัยของครู และของนักเรียน นักศึกษา ท้ังวิจัยฉบับสมบูรณและวิจัยแผนเดียว 

  14. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพสวนรวมและมีบทบาทในการ

กําหนดแบบการบริหารงานของสถานศึกษา 

 15. มีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ และมีผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสถานศึกษามีการจัดระบบ 

การประกันคุณภาพลงในระดับสาขางานใหทุกสาขางาน จัดทํารายการ SAR ทําใหทุกคนทุกฝายตระหนักและมีสวน

รวมในการประกันคุณภาพ 

 

4. จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ระบบกลไกในการจัดทําแผนยุทธศาสตร /แผนปฏิบัติการประจําป  

2. กลยุทธในการท่ีจะขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสูสากล 

3. สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย /นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ  

4. ระบบริหารจัดการความรูภายในองคกร 
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5. สถานศึกษาควรมีการสงเสริมและจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเขาเรียนสมํ่าเสมอ 

6. สถานศึกษาควรมีการจัดสอนเสริม หรือจัดระบบการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมใหนักเรียน    

นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงข้ึน 

7. ควรจัดสํารวจขอมูลความตองการของตลาดแรงงานในชุมชน และสถานประกอบการ และ 

นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ 

8. ควรจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการของรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และ 

ภาษาตางประเทศ ท่ีใชประยุกตในการประกอบอาชีพไดชัดเจน 

9. กิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียน นักศึกษา ในแตละแผนควรมีกิจกรรมใกลเคียงกันเพียงพอท่ีนักเรียนนักศึกษา    

จะไดเขาถึงกิจกรรม และชวยเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาอยางเปนองครว 

 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2559 
    1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง  ปการศึกษา 2559  

   312. วิทยาลัยพณิชยการธนบุร3ี1  ไดรับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแขงขัน

คายการเงินของธนาคารทิสโก ออมกอนใช สรางวินัยทางการเงิน รุนท่ี 10 ปการศึกษา 2559  

    3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผานเขารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแขงขันคายการเงินของธนาคารทิสโก      

ออมกอนใช สรางวินัยทางการเงิน รุนท่ี 10 ปการศึกษา 2559  

    4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือดีเดนหญิง ในการเขารวมการประชุมลูกเสือระดับชาติ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี      

ปการศึกษา 2559  

     5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือระเบียบแถวดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2559 

     6. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือผจญภัยดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2559  

     7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือเดินทางไกลดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2559 

     8. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือหญิงดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     
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จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2559  

    9. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬาหมากลอมระดับภาค    

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ปการศึกษา  2559  

   10. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรองชนะเลิศ ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอมระดับภาค    

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ปการศึกษา  2559  

  11. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬาหมากลอมระดับภาค    

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ปการศึกษา  2559  

  12. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมคูผสม การแขงขันกีฬาหมากลอม 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ปการศึกษา  2559  

  13. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมคูหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอม 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  จังหวัดระยอง ปการศึกษา  2559  

    14. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 

    15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  2559  

   16. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

ปการศึกษา 2559  

   17. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  ปการศึกษา 2559 
   18. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน” 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง  

ปการศึกษา 2559 
    19. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง  

ปการศึกษา 2559 
 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2560  

   1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  

ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  2560  

   2.  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาบาสเกตบอล โครงการธนาคารโรงเรียน  

โดยธนาคารออมสิน ระดับกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560  
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   3. 31วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี31  ไดรับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแขงขัน

คายการเงินของธนาคารทิสโก ออมกอนใช สรางวินัยทางการเงิน รุนท่ี 11  ปการศึกษา 2560   

    4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผานเขารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแขงขันคายการเงินของธนาคารทิสโก      

ออมกอนใช สรางวินัยทางการเงิน รุนท่ี 11 ปการศึกษา 2559  

    5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือดีเดนหญิง ในการเขารวมการประชุมลูกเสือระดับชาติ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี      

ปการศึกษา 2560  

     6. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือระเบียบแถวดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2560  

    7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือผจญภัยดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2560  

    8. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือเดินทางไกลดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2560  

    9. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือหญิงดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2560  

   10. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬาหมากลอมระดับภาค    

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

  11. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอม    

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

  12. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬาหมากลอมระดับภาค    

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

  13. วิทยาลัยพณิชยการธนบรุี  ไดรับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมคูผสม การแขงขันกีฬาหมากลอม 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

  14. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมคูหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอมระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

    15. 31วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 31ไดรับโลรางวัลสถานศึกษานํารองตามโครงการพัฒนาการประเมินผลโดยใชแฟม

สะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส )e-Portfolio) ของหนวยงานศึกษานิเทศน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
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กระทรวงศึกษาธิการ  

    16. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภททีมผสม ในการแขงขันกีฬาหมากลอมใน   

มหกรรมกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี  12 “พิษณุโลกเกมส”  จังหวัดพิษณุโลก  ปการศึกษา  2560  

   17. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภททีมชาย ในการแขงขันกีฬาหมากลอมใน   

มหกรรมกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี  12 “พิษณุโลกเกมส”  จังหวัดพิษณุโลก  ปการศึกษา  2560 

          18. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภททีมหญิง ในการแขงขันกีฬาหมากลอม

ในมหกรรมกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี  12 “พิษณุโลกเกมส”  จังหวัดพิษณุโลก  ปการศึกษา  2560 

     19. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชมเชยระดับชาติ ในการเขารวมแขงขันตอบปญหาวิชาการกับ  

ธนาคารแหงประเทศไทย ปการศึกษา  2560  

      20. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2560 

     21. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  2560 

   22. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

ปการศึกษา 2560  

    23. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  ปการศึกษา 2560 
   24. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน” 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง  

ปการศึกษา 2560 
    25. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง  

ปการศึกษา 2560 
 

เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2561 

  1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปการศึกษา 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพท่ีเขารวม

กิจกรรมดานการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับจังหวัด โดยองคการมหาชน  
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  3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ีโดยนางสาวรุจีรัตน เวชมณีกร  ไดรับการคัดเลือกเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย 

กระทรวงวัฒนธรรม ประจาํป พ.ศ. 2561 

  4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับภาค 

ประจําปการศึกษา 2561 

  5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด ประจําป

การศึกษา 2561 

  6. วิทยาลัยพณิชยการธนุบรี ไดรับรางวัชรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2561 

  7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชมเชย กิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจําป

การศึกษา 2561   

 

เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2562 

  1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 โดยกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

  2. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ผลิตหนังสือราชการภายนอก” ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

  3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการจัดทําและ

เสนอขายรายการนําเท่ียว” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

  4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดรองเพลงสากลหญิง” ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

  5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดดนตรีไทยระนาดเอก 

(ไมแข็ง)” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

  6. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดดนตรีไทยเดี่ยว ประเภท 

ซอดวง” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

  7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 6 ดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 2561 

  8. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดองคความรู 

การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 2561 

  9. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร ระดับ

อาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 2561 

  10. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองมาตรฐานดีเดน การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน 

ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2561 สําหรับสถานศึกษา ขนาดใหญ  
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  11. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหมากลอมชาย / หญิง / คูผสม การแขงขันกีฬา

อาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2562 

  12. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

ระดับจังหวัด ประจําป 2562 

  13. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบ

สมองกลฝงตัว การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2561 

  14. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงการวิทยาศาสตร ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ป 2562 

  15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม การแขงขันกีฬา

อาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี 14 

 

5. ประวัติความเปนมาและขอมูลดานอาคารสถานที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

    5.1 ประวัต ิความเปนมา ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

 โรงเรียนพณิชยการธนบุรี ไดถือกําเนิดข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี  23 กุมภาพันธ 2500  ณ 

วัดบางแวก ตําบลคูหาสวรรค อําเภอภาษีเจริญ จัดหวัดธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชยและ อุตสาหกรรม  

กรมอาชีวศึกษา  ทําการเปดสอนจริงเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2500 

 ผูท่ีคิดริเริ่มใหเกิดโรงเรียนข้ึน ณ สถานท่ีนี้คือ พระมหาระมัด โชติปาโล (มีพรอม)  เจาอาวาสวัดบางแวก 

ในเวลานั้น ซ่ึงเปนผูท่ีใฝใจในการศึกษา ทานคิดท่ีจะตั้งโรงเรียนสามัญและวิสามัญในวัดของทาน  

 ทานจึงไดรวบรวมเงินของวัดรวมกับผูมีจิตศรัทธาสรางอาคารไมข้ึนสองหลัง  แบบ ป.2  พิเศษ  (ปจจุบัน-ไดรื้อ

ไปหมดแลว)โดยทานต้ังใจจะใหเปนโรงเรียนประชาบาลหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งใหเปนโรงเรียนมัธยม  โดยสิ้นคา

กอสรางท้ังสิ้นประมาณ 900,000 บาท  แลวเสร็จเม่ือ  พ.ศ. 2496   

 แตก็ยังไมสามารถตั้งเปนโรงเรียนตามความปรารถนาได  เพราะดวยมีเหตุขัดของบางประการ  ทานเจาอาวาสก็

ไมไดละความพยายาม  ประกอบกับทางกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นวาการอาชีวศึกษากําลังอยูใน

ความนิยมของผูปกครองและนักเรียนมากข้ึน จึงประสงค ท่ีจะขยายโรงเรียนพาณิชยการใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอีก 

 ทานเจาอาวาสทราบดังนั้น ทานจึงไดขายอาคารไมท้ังสองหลังใหกรมอาชีวศึกษาไปพรอมกับยกท่ีดินใหเปน

ของโรงเรียนอีก 9 ไรเศษ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  

  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีไดสถาปนาข้ึนในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2500 ตรงความมุงหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่จะขยายโรงเรียนพณิชยการขึ้นในเขตธนบุรี กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งใหทานอาจารยสัณฑ  พรนิมิตร  ผูชวย

อาจารยใหญโรงเรียนพณิชยการพระนคร  ในขณะนั้นเปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนพณิชยการ

ธนบุรี 

 สภาพเดิมของวิทยาลัยสมัยนั้นเต็มไปดวยรองสวนตรงกลางสนามวิทยาลัยฯ  เคยเปนปาชาท่ีมีโกดังเก็บศพ

และเชิงตะกอนเผาศพ ทางโรงเรียนตองรื้อถอนและปรับปรุงสถานท่ี  โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของคณะครู – 
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อาจารย และนักเรียนท่ีเขามาเรียนรุนแรก ๆ มาชวยกันปรับปรุงจนกลายสภาพเปนเชนในปจจุบันพรอมท้ังมีอาคาร

ตางๆ เกิดข้ึนตามลําดับ   

 ตอมาทางกรมอาชีวศึกษาเล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง และเห็นวา

โรงเรียนพณิชยการธนบุรีเปนสถาบันท่ีมีความพรอม ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีระเบียบวินัยเปนท่ีเชื่อถือแกบุคคลภายนอก  

และมีอุปกรณ ครู -อาจารยพรอมท่ีจะสอนในระดับท่ีสูงข้ึนไปได  

 ดังนั้นในปการศึกษา 2514 กรมอาชีวศึกษา จึงไดมีคําสั่งใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึน

และยกฐานะเปน “วิทยาลัยพณิชยการธนบุร”ี 

 ในปการศึกษา 2516 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เปดสอนข้ึนอีกหลักสูตร

คือประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ตอจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอีก 1 ป ท้ังนี้ก็เพ่ือสนองความตองการของ

ประเทศในเรื่องการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา 

 ตอมาในปการศึกษา 2520 วิทยาลัยไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดิน เพ่ือขยายบริเวณวิทยาลัยอีก 4 ไรเศษ และได

สรางเข่ือนก้ันน้ําและปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัย   

 ปจจุบันวิทยาลัยมีสะพานคอนกรีตขามคลองบางแวก  ทําใหสามารถนํารถยนตเขาบริเวณวิทยาลัยไดพรอมมี

อาคารเรียนเพ่ิมข้ึนมาหลายหลังจากการสนับสนุนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 จากการมีคณาจารยท่ีมีความสามารถในการบริหารงานและประสิทธิ์ประสาทวิชาจากการรวมน้ําใจของศิษย

เกา  (สมาคมศิษยเกาพณิชยการธนบุรี) เขาสนับสนุนสงเสริมในสวนท่ีขาดทําใหวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของ

บุคคลท่ัวไป  เพราะนอกจากจะมีคณาจารยท่ีดีแลวยังมีอาคารเรียน  อุปกรณการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆท่ีทันสมัย เทาเทียมกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงแหงอ่ืน ๆ 

 

สถานท่ีตั้ง :       20 บางแวก 3 แขวงคูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

  โทรศัพท  02-467-0571 

  โทรสาร   02-457-9727 

เว็ปไซต   : www.panitthon.ac.th 

อีเมล :  Panitthon@Panitthon.ac.th 

 

5.2 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 ช่ือสถานศึกษา       วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

 ช่ือภาษาอังกฤษ      THONBURI COMMERCIAL COLLEGE 

 ท่ีตั้งสถานศึกษา      เลขท่ี 20  หมูท่ี  -  ถนนจรัญสนิทวงศ  13  ตําบลคูหาสวรรค 

        เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย   10160 

 โทรศัพท      โทร.  02-467-0571 

http://www.panitthon.ac.th/
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 โทรสาร       โทร.  02-457-9727 

 เว็บไซต       http : //www.panitthon.ac.th 

 อีเมล       Panitthon@Panitthon.ac.th 

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา   12  ไร   2  งาน   59  ตารางวา 

 มีอาคารรวมท้ังส้ิน           9 หลัง มีหองท้ังสิ้น 208 หอง  ประกอบดวย  

 1.  อาคาร 1 จํานวน 1 หลัง 19 หอง 

 2.  อาคาร 2 จํานวน  1 หลัง 30  หอง 

 3.  อาคาร 3 จํานวน  1 หลัง 21 หอง 

 4.  อาคาร 4 จํานวน  1 หลัง 20 หอง  

 5.  อาคาร 5 จํานวน  1 หลัง 33 หอง 

 6. อาคาร 6 จํานวน  1 หลัง 15 หอง 

 7. อาคาร 7 จํานวน  1 หลัง 30 หอง 

 8.  อาคาร 8 จํานวน  1 หลัง 10 หอง 

 9.  อาคาร 9 จํานวน  1 หลัง 30 หอง 

สีประจําสถาบัน            ฟา  ขาว 

เพลงประจําวิทยาลัย  วอลซพณิชยการธนบุรี 

ตนไมประจําวิทยาลัย  ตนโพธิ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

 



งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

1 โครงการจัดซื้อวัสดุฝกในการจัดการเรียน

การสอน

งานวิชาการ เพื่อจัดซื้อวัสดุฝกในการ

จัดการเรียนการสอนในแตละแผนก

ในแตละแผนกไดรับวัสดุฝกในการจัดการ

เรียนการสอน

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

470,000       200,000    270,000       


2 โครงการศึกษาดูงาน ระดับ ปวช. งานวิชาการ เพื่อพัฒนานักศึกษาไดเห็นสภาพการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

นักศึกษาไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

299,000       36,000        


3 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ งานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานของ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีใหบรรลุเปาหมาย

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการบริหารจัดการ

สํานักงานของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

100,000       56,426        



4 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

วิชาการ

งานวิชาการ เพื่อสรางความตระหนักในความสําคัญของ

วิชาชีพในการประกอบอาชีพแกนักเรียน 

นักศึกษา สงเสริมและพัฒนาคนเกงสูโลกอาชีพ

เกิดแรงจูงใจในการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ใหดีขึ้น

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

200,000       44,406        



5 โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอร งานวิชาการ เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรพอเพียงกับ

จํานวนนักเรียน นักศึกษา ตามเกณฑ ที่กําหนด

มีเครื่องคอมพิวเตอรพอเพียงกับจํานวน

นักเรียน นักศึกษา ตามเกณฑที่กําหนด

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

1,059,300    1,059,300    



6 โครงการจางครูผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ งานวิชาการ เพื่อจัดหาทักษะและสมรรถนะโดยการจัดหา

ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

มีอาจารที่มีตรงกับสาขาวิชาที่มีทักษะและ

สมรรถนะ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

150,000       150,000       


7 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู 

(คาตอบแทนคาสอนเกินภาระงาน)

งานวิชาการ  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณเปน

คาตอบแทนคาสอนเกินภาระงานของครูผูสอน

ใหเกิดประโยชนสูงสุดของทางราชการ

 ครูผูสอนไดรับคาตอบแทนคาสอนเกินภาระ

งาน

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

3,000,000    3,567,690    



8 สอนเสริมเพื่อเตรียมความพรอมในการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน

อาชีวศึกษา ปการศึกษา 2562 ของ

นักเรียนระดับ ปวช. 3 และนักศึกษา

ระดับ ปวส. 2

งานวัดผลประเมินผล  เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ V-net 

ของนักเรียน นักศึกษา

การสอบ V-net ของนักเรียน นักศึกษา ใน

สําเร็จลุลวง

2 - 21 ธันวาคม 

2563
- -



ดําเนิน

การแลว

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการประจําปงบประมาณ 2563 

ฝายแผนงานและความรวมมือ

เปาหมาย
ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)



งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

9 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 ดานชีวศึกษา (V-NET) ปการศึกษา 

2562 

สนามสอบ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

งานวัดผลประเมินผล  เพื่อวัดความรูความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพของนักเรียนระดับ ปวช. 3 และ

นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ที่จะสําเร็จการศึกษา

วัดความรูความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพของนักเรียนระดับ ปวช. 3 และ

นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 ที่จะสําเร็จการศึกษา

ธันวาคม 2562 - 

31 มีนาคม 2563
- -



10 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ป

การศึกษา 2562 และสอบประจําภาคเรียน

งานวัดผลประเมินผล  เพื่อใหนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา

ระดับ ปวส.2 เขารับการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพและมีการประเมินผลผานเกณฑ

นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 เขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

และมีการประเมินผลผานเกณฑ

- -


11 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รวมกับสถานประกอบการ ปการศึกษา 

2563

งานพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูโดยสามารถใน

วิชาชีพตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ

นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาและไป

ประกอบอาชีพได

14,400        14,400        



12 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูและ

นิเทศการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน

 ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ตามเกณฑ

การประกันคุณภาพ
- -



13 โครงการรักการอานตามศาสตรพระราชา งานวิทยบริการและหองสมุด เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการอานและทักษะภาษา

 ใหนักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา มีทักษะภาษาและนิสัยรัก

การอาน

4,000       -          


14 โครงการการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ป

อยางมีคุณภาพ

งานวิทยบริการและหองสมุด เพื่อใหนักเรียนปวช. ไดรับสนับสนุนเรื่อง

หนังสือเรียน

ไดรับสนับสนุนเรื่องหนังสือเรียน ของนักเรียน

 ปวช.

9,000       13,204     


15 โครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และ

หนังสือพิมพ

งานวิทยบริการและหองสมุด เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเห็นความสําคัญของ

การใชหองสมุด

นักเรียน นักศึกษาไดความรูที่เหมาะสมและ

เปนปจจุบัน

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

15,000     7,220       


16 ศิลปะการดําเนินชีวิตในเมืองหลวงอยางมี

ความสุข

งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี เพื่อนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู 

ความเขาใจในหลักการดําเนินชีวิตในเมือง

หลวงอยางถูกตองและเหมาะสม

นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู 

ความเขาใจในหลักการดําเนินชีวิตในเมือง

หลวงอยางถูกตองและเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2563

10,000     7,298       



17 การแนะแนวประชาสัมพันธรับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 

(ทวิภาค)ี ในตางจังหวัด

งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธการเรียนการสอน

ในระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกใหแก

นักเรียนในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

แนะแนวประชาสัมพันธการเรียนการสอนใน

ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกใหแก

นักเรียนในเขตพื้นที่ตางจังหวัด

ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563

15,000     -    


18 การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ นักเรียน 

นักศึกษา ฝกงานในสถานประกอบการ 

(ระบบปกติ)

งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได

อยางถูกตองในระหวางการฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานประกอบการ

นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ

ในสถานประกอบการ

1 วัน 15,000     16,802     





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

19 การแขงขันโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บัญชี (Smart Biz)

แผนกวิชาการบัญชี เพื่อเสริมความรูดานบัญชี ภาษีอากร และ

ภาษาอังกฤษในงานบัญชี

เสริมความรูดานบัญชี ภาษีอากร และ

ภาษาอังกฤษในงานบัญชี ใหกับนักเรียน 

นักศึกษา

เดือนมิถุนายน - 

กันยายน 2563

30,000        12,549        



20 การศึกษาดูงานเพื่อกาวเพื่อกาวสูความ

เปนเลิศในโลกธุรกิจ

แผนกวิชาการบัญชี เพื่อใหนักศึกษารูจักพัฒนาตนเองในดาน

วิชาชีพการบัญชีใหเปนที่ยอมรับจากภายนอก

 และไดพัฒนากิจนิสัยจากการเห็นสภาพการ

ปฏิบัติงานจริง

นักศึกษารูจักพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพการ

บัญชีใหเปนที่ยอมรับจากภายนอก และได

พัฒนากิจนิสัยจากการเห็นสภาพการ

ปฏิบัติงานจริง

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

45,000        9,000          



21 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอม

สูอาชีพนักบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมี

คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ และ

เปนการเตรียมความพรอมกาวสูโลกอาชีพได

อยางเหมาะสม

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีมี

คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ และ

เปนการเตรียมความพรอมกาวสูโลกอาชีพได

อยางเหมาะสม

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

5,000          5,000          



22 การธนาคารโรงเรียน แผนกวิชาการบัญชี เพื่อฝกประสบการณจริงในการปฏิบัติงานกับ

สถานประกอบการและพัฒนาการใชเทคโนโลยี

 สื่อ นวัตกรรมในการเรียนการสอน

นักเรียน นักศึกษาไดฝกประสบการณจริงใน

การปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและ

พัฒนาการใชเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมในการ

เรียนการสอน

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

30,000        30,000        



23 การปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา แผนก

วิชาการเลขานุการ

แผนกวิชาการเลขานุการ เพื่อใหนักเรียนระดับ ปวช.3 เพื่อศึกษาตอใน

ระดับ ปวส. และสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางนักเรียนกับครู

นักเรียนระดับ ปวช.3 ศึกษาตอในระดับ ปวส.

 และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียน

กับครู

15 ตุลาคม 2562 -

 28 กุมภาพันธ 

2563

5,000       -   


24 ศึกษาดูงาน ปวส.1 และ ปวช.1 แผนกวิชาการเลขานุการ เพื่อใหนักเรียนปวช.1 และ ปวส.1 ไดศึกษาดู

งาน ลักษณะตําแหนงที่ตนเองเรียนและเกิด

เปาหมายในชีวิต และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่สูงขึ้น

นักเรียนปวช.1 และ ปวส.1 ไดศึกษาดูงาน 

ลักษณะตําแหนงที่ตนเองเรียนและเกิด

เปาหมายในชีวิต และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่สูงขึ้น

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

5,500       -   



25 การสานสัมพันธนองพี่ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาการตลาด เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนแผนกวิชาการตลาด มี

ความรัก ความสามัคคี ในหมูคณะ และเจตคติ

ที่ดีตอคณะวิชาการตลาด

ปลูกฝงใหผูเรียนแผนกวิชาการตลาด มีความ

รัก ความสามัคคี ในหมูคณะ และเจตคติที่ดี

ตอคณะวิชาการตลาด

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

5,000       -   


26 MARKETING FAIR แผนกวิชาการตลาด เพื่อใหผูเรียนแผนกวิชาการตลาด ตระหนักถึง

การเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวสูตลาดแรงงาน 

และมีรายไดระหวางเรียน

ผูเรียนแผนกวิชาการตลาด ตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลง เตรียมตัวสูตลาดแรงงาน และมี

รายไดระหวางเรียน

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

20,000     17,300     





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

27 การนํานักเรียน นักศึกษาเพื่อกาวสูความ

เปนเลิศในโลกธุรกิจ ปวส.

แผนกวิชาการตลาด เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนากิจนิสัย

จากการเห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ และนําความรูที่ไดรับประยุกตใช

ในการเรียน

นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนากิจนิสัยจากการ

เห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ และนําความรูที่ไดรับประยุกตใช

ในการเรียน

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

40,000     -          



28 การศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาแผนก

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวส.

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อให นักเรียน ไดเห็นสภาพการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการและไดเห็นสภาพการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

นักเรียน ไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการและไดเห็นสภาพการปฏิบัติงาน

จริงในสถานประกอบการ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

37,200     -          



29 การปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

832

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อปรับปรุงหองและจัดหาครุภัณฑที่จําเปน

สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 832

ปรับปรุงหองและไดรับครุภัณฑที่จําเปน

สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 832

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

65,300     65,300     


30 คอมพิวเตอรปริทัศน แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อสรางความสัมพันธและผูกพันธระหวาง 

นักเรียน นักศึกษา และครูในแผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจและสรางทักษะในการ

นําเสนอวิชาชีพ

งความสัมพันธและผูกพันธระหวาง นักเรียน 

นักศึกษา และครูในแผนกวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจและสรางทักษะในการนําเสนอวิชาชีพ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

30,000        23,985        



31 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาจีนเพื่อ

พัฒนาเตรียมความพรอมผูเรียนสูสากล

มาตรฐานนานาชาติ

แผนกวิชาภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียน มีทักษะในการใชภาษาจีน

สื่อสาร ไดรับประสบการณ ตรง

ผูเรียน มีทักษะในการใชภาษาจีนสื่อสาร 

ไดรับประสบการณ ตรง

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

20,000     -   


32 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาเตรียมความพรอมผูเรียนสู

สากลมาตรฐานนานาชาติ

แผนกวิชาภาษาตางประเทศ เพื่อผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ

วินัยในการทํางานระดับสากลและทักษะดาน

การฟงและการพูดภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสาร

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย

ในการทํางานระดับสากลและทักษะดานการ

ฟงและการพูดภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสาร

1 พฤษภาคม 2563

 - 30 สิงหาคม 

2563

50,000     -



33 พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอยางมือ

อาชีพ

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและยกระดับคุณภาพ

การสื่อสารของนักเรียน นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติ

ในสถานประกอบการ

พัฒนาบุคลิกภาพและยกระดับคุณภาพการ

สื่อสารของนักเรียน นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติใน

สถานประกอบการ

1 ตุลาคม 2562 - 

29 กุมภาพันธ 2563

10,000     10,000     



34 การฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศ

ติดตามนักเรียนฝกอาชีพ รวมกับสถาน

ประกอบการ

แผนกวิชาการทองเที่ยว เพื่อใหผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพตาม

แผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)

ผูเรียนไดฝกประสบการณวิชาชีพตามแผนการ

เรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

15,000     15,000     



35 ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติทักษะการนํา

เที่ยวนอกสถานที่ของแผนกวิชาการ

ทองเที่ยว

แผนกวิชาการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคผานการเรียนรูนอกสถาน ดาน

การฟงการพูดการอานการเขียนและทักษะ

หลักในงานอาชีพ

นักศึกษาไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผานการเรียนรูนอกสถาน ดานการฟงการพูด

การอานการเขียนและทักษะหลักในงานอาชีพ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

20,000     20,000     





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

36 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิตัลและ

บุคลิกภาพนักเรียนสูการเปน Smart 

Digital Guide

แผนกวิชาการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการ

ทองเที่ยว บุคลิกภาพการเปนมัคคุเทศกและมี

จิตใจบริการ Service Mind

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการ

ทองเที่ยว บุคลิกภาพการเปนมัคคุเทศกและมี

จิตใจบริการ Service Mind

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

10,000     10,000     



37 การศึกษาดูงานเพื่อกาวเพื่อกาวสูความ

เปนเลิศในโลกธุรกิจ ปวส.1 แผนกโลจิ

สติกส

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนากิจนิสัยจากการเห็น

สภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

 รูจักพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพการจัดการโล

จิสติกสใหเปนที่ยอมรับจากภายนอก

นักศึกษาไดพัฒนากิจนิสัยจากการเห็นสภาพ

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รูจัก

พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพการจัดการโลจิ

สติกสใหเปนที่ยอมรับจากภายนอก

4,500       4,500       



38 การศึกษาดูงานแสดงสินคาดานโลจิสติกส

และบริการ เทคโนโลยี ไทล็อก-โลจิสติกส

 2020

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนากิจนิสัยจากการเห็น

สภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

 รูจักพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพการจัดการโล

จิสติกส

เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนากิจนิสัยจากการเห็น

สภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

 รูจักพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพการจัดการโล

จิสติกส

สิงหาคม 2563 5,500       5,500       



39 ศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก งานบริหารทั่วไป เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในการตอนรับ

หนวยงานภายนอกในการศึกษาดูงาน และ

พัฒนาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูจนเปน

ที่ยอมรับหนวยงานภายนอก

มีบริหารจัดการทรัพยากรในการตอนรับ

หนวยงานภายนอกในการศึกษาดูงาน และ

พัฒนาวิทยาลัยเปนแหลงการเรียนรูจนเปนที่

ยอมรับหนวยงานภายนอก

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

30,000     17,000     



40 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ปายไวนิล โบร

ชัวร วารสาร "ธนบุรีสัมพันธ" หนังสืออ

มุทิตานุสรณ และขอจัดซื้อปายไฟ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ

งานประชาสัมพันพันธ เพื่อจัดทําวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยได

อยางเต็มรูปแบบ และสรางกระแสจูงใจ ใน

เรื่องการศึกษาตอ

วารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยและสราง

กระแสจูงใจ ในเรื่องการศึกษาตอ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

250,000    79,404     



41 การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

และการประเมินตนเองของครูสายงาน

การสอน 

(Individual Development Plan : ID 

PLAN) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานบุคลากร  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหครูวิชาชีพได

พัฒนาตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถของ

การเขาแขงขัน ไดและเปนการประเมินตนเอง

 และจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

สงเสริมและสนับสนุนใหครูวิชาชีพไดพัฒนา

ตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถของการเขา

แขงขัน ไดและเปนการประเมินตนเอง และ

จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

30,000     46,050     



42 การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563

งานบุคลากร  เพื่อประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพณิชย

ธนบุรี ใหความเห็นชอบนโยบายและความ

รวมมือในการในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ

 และ ไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่

ประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพณิชยธนบุรี 

ใหความเห็นชอบนโยบายและความรวมมือใน

การในการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ และ 

ไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

20,000     20,000     





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

43 การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

อาชีวศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานบุคลากร  เพื่อเสริมสรางกระบวนทัศน ลดคานิยม ความ

ตะหนักในความมีคุณธรรม จริยธรรม และ

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

เสริมสรางกระบวนทัศน ลดคานิยม ความ

ตะหนักในความมีคุณธรรม จริยธรรม และ

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

800,000    130,396    100,000       



44 การบริการรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่  เพื่อดูแลทรัพสินของทางราชการและสราง

ความปลอดภัยใหกับบุคลากรในสถานศึกษา

ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดูแลทรัพสินของทางราชการและสรางความ

ปลอดภัยใหกับบุคลากรในสถานศึกษาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

950,000    142,000    



45 การบํารุงรักษาลิฟท งานอาคารสถานที่  เพื่อใหบริการแกครู เจาหนาที่ และผูปกครอง

 ไดรับความสะดวกสบายในการบริการเรียน

การสอนในชั้นที่อยูระดับสูง และดูแล

ทรัพยสินของทางราชการและสรางความ

ปลอดภัย

บริการแกครู เจาหนาที่ และผูปกครอง ไดรับ

ความสะดวกสบายในการบริการเรียนการสอน

ในชั้นที่อยูระดับสูง และดูแลทรัพยสินของทาง

ราชการและสรางความปลอดภัย

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

131,000       131,000       



46 การปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ วพธ. งานอาคารสถานที่  เพื่อใหวิทยาลัยมีการพัฒนาอาคารสถานที่ 

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัย

วิทยาลัยมีการพัฒนาอาคารสถานที่ 

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนของวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

3,000,000    2,324,173    


47 การเบิกคาสาธารณูปโภค (คาเก็บขยะ) งานอาคารสถานที่  เพื่อเบิกคาใชจายคาสาธารณูปโภคทุกเดือน เบิกคาใชจายคาสาธารณูปโภคทุกเดือน 1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

10,000        10,000        


48 สงเสริมการจัดกิจกรรม 5 ส. งานอาคารสถานที่  เพื่อสงเสริมความเขาใจ และทัศนคติที่ดีใน

การพัฒนาสถานศึกษาดานกิจกรรม 5 ส. ตาม

หลักปรัชญาของเศษฐกิจ

สงเสริมความเขาใจ และทัศนคติที่ดีในการ

พัฒนาสถานศึกษาดานกิจกรรม 5 ส. ตาม

หลักปรัชญาของเศษฐกิจ

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

30,000     6,700       



49 ตาขายกั้นนก อาคาร1 งานอาคารสถานที่  เพื่อปองกันการเกิดโรค และใหนักเรียน มีการ

เรียนที่มีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดลอมที่

ดีขึ้น

ปองกันการเกิดโรค และใหนักเรียน มีการ

เรียนที่มีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดลอมที่

ดีขึ้น

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

170,000       170,000       



50 ทําบัตรนักเรียน นักศึกษา สําหรับ 

นักเรียน นักศึกษา ใหม

งานทะเบียน  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาะดวกตอการติดตอ

ดําเนินการทั้งภายในและภายนอกและเปน

การยืนยังสถานภาพนักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัย

นักเรียน นักศึกษาะดวกตอการติดตอ

ดําเนินการทั้งภายในและภายนอกและเปน

การยืนยังสถานภาพนักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2563

70,000        59,920        



51 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ

การศึกษา โดยใชเงินรายไดสถานศึกษา

งานพัสดุ  เพื่อจัดหาครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ

ทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานภายในวิทยาลัย

เพื่อจัดหาครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ

ทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานภายในวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

1,000,000    753,147       





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

52 บํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑวิทยาลัย

และยานพาหนะ

งานพัสดุ  เพื่อการสํารวจและตรวจสอบความชํารุด 

บกพรองของครุภัณพสํานักงาน ครุภัณฑเพื่อ

การศึกษาและยานพาหนะ ซึ่งจะนําไปสูการ

ซอมแซมและบํารุงรักษาใหมีการใชงานได

อยางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทาง

ราชการของวิทยาลัยตอไป

ยานพาหนะมีความพรอมตอการใชงาน 1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 25633

450,000    347,771    



53 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ  เพื่อสนับสนุนการบริหาร เพิ่มศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการสํานักงานของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ใหบรรลุเปาหมาย

การจัดการสํานักงานของวิทยาลัยพณิชยการ

ธนบุรีใหบรรลุเปาหมาย

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

700,000       113,999       700,000       



54 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการ 

นักเรียน นักศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  เพื่อสนับสนุนการบริหาร เพิ่มศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการสํานักงานของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ใหบรรลุเปาหมาย

การจัดการสํานักงานของวิทยาลัยพณิชยการ

ธนบุรีใหบรรลุเปาหมาย

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

100,000       97,193        



55 เยี่ยมบานตามศิษย งานครูที่ปรึกษา  เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาที่อาจเกิดกับนักเรียน นักศึกษา และ

สงเสริมความรวมมือระหวางครู ผูปกครองใน

การดูแลและแกปญหา

การแกไขปญหาที่อาจเกิดกับนักเรียน 

นักศึกษา และสงเสริมความรวมมือระหวางครู

 ผูปกครองในการดูแลและแกปญหา

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

50,000        26,000        



57 ประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครอง

ภาคเรียนที่ 1-2

งานครูที่ปรึกษา
เพื่อเยี่ยมบาน หอพัก และที่อยูอาศัยของ

นักเรียน นักศึกษา กลุมมีปญหา กลุมเสี่ยง 

และติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคัน

กลับเขาสูระบบการศึกษา

เยี่ยมบาน หอพัก และที่อยูอาศัยของนักเรียน

 นักศึกษา กลุมมีปญหา กลุมเสี่ยง และ

ติดตามนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคันกลับ

เขาสูระบบการศึกษา

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

25,000 6,860          



58 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center 

Thailand 4.0)

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรู แก

ประชาชนใหรูวิธีการใช การดูแลรักษา และ

การพัฒนาทักษะชางชุมชนและพัฒนาทักษะ

ดานอาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาใหมีความ

สามารถ  มีประสบการณมีสมรรถนะและ

ความพรอมในการประกอบอาชีพอิสระ

นักเรียน นักศึกษามีความ

สามารถ  มีประสบการณมีสมรรถนะและ

ความพรอมในการประกอบอาชีพอิสระ

พฤษภาคม – 

กันยายน  2563

250,000    520,000    





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

59 คนพันธุ R ชวยสราง ชวยซอม ชวยสอน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  เพื่อเกิดกลุมอาชีพและการรวมกลุมประกอบ

อาชีพในชุมชนภายใตการใหการสนับสนุนดาน

วิชาการจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 เกิดกลุมอาชีพและการรวมกลุมประกอบ

อาชีพในชุมชนภายใตการใหการสนับสนุนดาน

วิชาการจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

เดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม 2563

250,000       250,000       



60 วันงดสูบบุหรี่โลกและวันตอตานยาเสพติด

โลก

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในปญหา

เอดส ยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง และสราง

ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนจิตสํานึกถึงความ

จําเปนในการปองกันปญหาทางสังคม

นักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในปญหาเอดส 

ยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง และสราง

ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนจิตสํานึกถึงความ

จําเปนในการปองกันปญหาทางสังคม

เดือนตุลาคม 2562

 – เดือนมีนาคม 

2563

5,000          5,000          



61 วันตอตานเอดสโลก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในปญหา

เอดส ยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง และสราง

ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนจิตสํานึกถึงความ

จําเปนในการปองกันปญหาทางสังคม

นักเรียน นักศึกษาไดตระหนักในปญหาเอดส 

ยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง และสราง

ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนจิตสํานึกถึงความ

จําเปนในการปองกันปญหาทางสังคม

เดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม 2563

10,000        10,000        



62 การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน

อนาคตแหงประเทศไทย

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพกอนจะสําเร็จการศึกษา เพิ่ม

ความรู และทักษะดานวิชาชีพมากขึ้น

นักเรียน นักศึกษา ไดทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพกอนจะสําเร็จการศึกษา เพิ่มความรู 

และทักษะดานวิชาชีพมากขึ้น

ตุลาคม  2562 –  

กันยายน  2563

230,000       98,342        



63 สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  เพื่อใหองคการมาตรฐาน

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ดําเนินการจัดกิจกรรม

เปนไปตามเปาหมายและ แผนงานไดอยางมี

คุณภาพ และรับการรับรองเปนองคการ

มาตรฐานดีเดนระดับภาค และระดับชาติตอไป

องคการมาตรฐาน

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ดําเนินการจัดกิจกรรม

เปนไปตามเปาหมายและ แผนงานไดอยางมี

คุณภาพ และรับการรับรองเปนองคการ

มาตรฐานดีเดนระดับภาค และระดับชาติตอไป

ตามที่กําหนดในแต

ละป

160,000       160,000       



64 สงเสริมความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนัก

และไดมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกตองใหคงอยู

ตลอดไป

นักเรียนนักศึกษาเกิดความตระหนักและไดมี

สวนรวมในการอนุรักษ สืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมที่ถูกตองใหคงอยูตลอดไป

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

215,000       108,395       



65 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความศรัทธา ยึดมั่น

 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและไดเขารวม

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญทางศาสนา และ

เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ใหนักเรียนนักศึกษามีความศรัทธา ยึดมั่น 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและไดเขารวม

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญทางศาสนา และ

เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

225,000       225,000       





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

66 การพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดี คนเกงและ

มีความสุข

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  เพื่อใหคณะผูบริหาร คณะครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ตระหนัก

ถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษ

ทรัพยากรที่กอใหเกิดประโยชน

คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ

และประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรที่

กอใหเกิดประโยชน

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

120,000       120,000       



67 การจัดนิทรรศการเพื่อประเมินองคการ

มาตรฐานดีเดน

งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ไดปฏิบัติตนใหเปน

ประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคมโดยมี

จิตสํานึกที่จะใชสิทธิหนาที่ตนตามคานิยมอัน

พึงประสงคเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข

นักเรียนนักศึกษา ไดปฏิบัติตนใหเปน

ประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น ตอสังคมโดยมี

จิตสํานึกที่จะใชสิทธิหนาที่ตนตามคานิยมอัน

พึงประสงคเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

700,000       700,000       



68 การดูแลผูเรียนใหหางไกลยาเสพติดใน

สถานศึกษา ปการศึกษา 2563

งานปกครอง  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถปองกันตนเอง

ยาเสพติด

นักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ยาเสพติด และสามารถปองกันตนเองยาเสพติด

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

30,000        20,000        



69 การขับขี่ปลอดภัยใสใจนักเรียน นักศึกษา

 ปการศึกษา 2563

งานปกครอง เพื่อใหนักเรียน นักศึกศึกษา สามารถปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานสากลการ

ขับขี่รถจักรยานยนตได

นักเรียน นักศึกศึกษา สามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานสากลการขับขี่

รถจักรยานยนตได

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563


70 จิตอาสา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี งานปกครอง เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการ

ธนบุรีมีจิตอาสา สนับสนุน สงเสริมการ

ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมี

จิตอาสา สนับสนุน สงเสริมการใหบริการ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

5,000          5,000          



71 จัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อใหผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา เขาใจ

และทราบในกฎระเบียบของวิทยาลัยพณิชย

การธนบุรี

ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา เขาใจและทราบ

ในกฎระเบียบของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

1 กุมภาพันธ – 30 

เมษายน 2563

80,000        80,000        



72 การติดตามผูสําเร็จการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อใหไดขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา และหาแหลงงานอาชีพใหกับ

นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไมมีงานทํา

ขอมูลนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

และหาแหลงงานอาชีพใหกับนักเรียน 

นักศึกษา ที่ยังไมมีงานทํา

1 พฤศจิกายน 

2562 – 28 

กุมภาพันธ 2563

3,000          3,000          



73 OPEN HOUSE วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมาเรียนอาชีพ 

อาชีวศึกษาและมุงสูสายงาน และสงเสริม 

สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา

ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคม

สรางแรงจูงใจใหผูเรียนมาเรียนอาชีพ 

อาชีวศึกษาและมุงสูสายงาน และสงเสริม 

สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา

ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคม

1 ตุลาคม 2562 - 

28 กุมภาพันธ 2563

70,000        70,000        





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

74 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดทราบถึงขอบขาย

ของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนการ

ใหบริการ       และสวัสดิการตาง ๆ ของ

วิทยาลัยฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในดานการ

เรียนใหแกนักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ไดทราบถึงขอบขายของ

หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนการใหบริการ   

    และสวัสดิการตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อ

เปนขอมูลพื้นฐานในดานการเรียนใหแก

นักเรียน นักศึกษา

พฤษภาคม 2563 20,200        32,384        



75 พิธีมอบทุนการศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียน 

นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี 

ใหความรวมมือ ในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 

และชวยเหลือชวยเหลือครอบครัวนักเรียน 

นักศึกษา ที่ประสบปญหาทางดานการเงิน

หรือขาดแคลน

เปนขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียน นักศึกษา

 ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ใหความ

รวมมือ ในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และ

ชวยเหลือชวยเหลือครอบครัวนักเรียน 

นักศึกษา ที่ประสบปญหาทางดานการเงิน

หรือขาดแคลน

1 สิงหาคม 2563 -

30 กันยายน 2563

5,000          5,000          



76 ปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนในการ

ประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ ตามความสนใจ 

ความถนัด และเปดโลกทัศนผูเรียนเกี่ยวกับ

อาชีพในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เตรียมความพรอมใหผูเรียนในการประกอบ

อาชีพหรือศึกษาตอ ตามความสนใจ ความ

ถนัด และเปดโลกทัศนผูเรียนเกี่ยวกับอาชีพใน

ยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

มกราคม 2563 10,000        10,000        



77 แนะแนวศึกษาตอและจัดหางาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่เปดสอนและบริบทแวดลอมของ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และเพิ่มปริมาณ

ผูเรียนในสายอาชีพ

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่เปดสอนและบริบทแวดลอมของ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และเพิ่มปริมาณ

ผูเรียนในสายอาชีพ

1 ตุลาคม 2562 – 

28 กุมภาพันธ 2563

30,000        26,154        



78 การจัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณ งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดเตรียมเวชภัณฑยาและอุปกรณที่

เหมาะสมและเพียงพอในการแกไขปญหา

สุขภาพนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย

เวชภัณฑยาและอุปกรณที่เหมาะสมและ

เพียงพอในการแกไขปญหาสุขภาพนักเรียน 

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัย

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

87,526.64    



79 ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องนอนหอง

พยาบาล

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องนอนหอง

พยาบาล นักเรียน นักศึกษา  มีที่นอนที่

สะอาดและถูกสุขลักษณะ

อุปกรณเครื่องนอนหองพยาบาล นักเรียน 

นักศึกษา  มีที่นอนที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

10,000        10,000        



80 ประกันภัยอุบัติเหตุหมูนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคุมครองสิทธิประโยชนในการประกันภัย

อุบัติเหตุหมู

คุมครองสิทธิประโยชนในการประกันภัย

อุบัติเหตุหมู

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

150,000       370,000       





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

81 ตรวจสุขภาพประจําปครูและบุคลากร

วิทยาลัย

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาพที่มีคุณคาและมี

ประสิทธิผลคุมคา ไดรับคําแนะนําปรึกษา 

(Counseling) จากแพทย สําหรับครูและ

บุคลากรวิทยาลัย

ครูและบุคลากรวิทยาลัยไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563 

82 ตรวจสุขภาพประจําปนักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนการดูแลสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

นักศึกษา ทุกระดับชั้นป และคนหาสาเหตุของ

การเกิดปญหาหรือการเจ็บปวยของนักเรียน 

นักศึกษา

เปนการดูแลสงเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

 ทุกระดับชั้นป และคนหาสาเหตุของการเกิด

ปญหาหรือการเจ็บปวยของนักเรียน นักศึกษา

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

150,000       200,000       



83 รณรงคสุขอนามัยในโรงอาหาร "รวมมือ

เก็บภาชนะเพื่อพวกเรา"

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อปลูกจิตสํานึกและการมีจิตสาธารณะ

ใหกับนักเรียน นักศึกษา ในการอยูรวมกับ

สังคม

นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกและการมีจิต

สาธารณะใหกับ ในการอยูรวมกับสังคม

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

5,000          5,000          



84 จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิด

อัตโนมัติ (AED)

งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับมือกับสถานะการผูปวยเกี่ยวกับ

โรคหัวใจฉับพลันจะชวยวินิจฉัยและชวยชีวิต

มีอุปกรณสถานะการผูปวยเกี่ยวกับโรคหัวใจ

ฉับพลันจะชวยวินิจฉัยและชวยชีวิต

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

5,000          -


85 ลงนามความรวมมือ งานความรวมมือ เพื่อเพิ่มจํานวนสถานประกอบการในการจัด

การศึกษารวมกัน

จํานวนสถานประกอบการในการจัดการศึกษา

รวมกันเพิ่มขึ้น

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

30,000     -


86 ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงในสถาน

ประกอบการ

งานความรวมมือ เพื่อใหสถานประกอบ

การณสามารถแลกเปลี่ยน

องคความรู การจัดการฝกทักษะวิชาชีพ

สถานประกอบการณสามารถแลกเปลี่ยน

องคความรู การจัดการฝกทักษะวิชาชีพ

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

20,000     -


87 การเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ งานความรวมมือ เพื่อสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางสถานศึกษา

กับบสถานประกอบการ

สถานศึกษากับบสถานประกอบการมีไมตรีที่ดี 1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

10,000     -


88 การขยายเครือขายความรวมมือกับสถาน

ประกอบการและหนวยงานอื่น

งานความรวมมือ เพื่อใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

เปนหนวยงานที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาเขาสู

ตลาดแรงงาน

สถานศึกษาและสถานประกอบการ เปน

หนวยงานที่ผลิตผูสําเร็จการศึกษาเขาสู

ตลาดแรงงาน

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

60,000     -


89 ความรวมมือกับตางประเทศ งานความรวมมือ เพื่อลงนามพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา

รวมกับตางประเทศ และแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรภาษา ศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ

ลงนามพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา

รวมกับตางประเทศ และแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรภาษา ศิลปวัฒนธรรมกับตางประเทศ

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

100,000    -




งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

90 การรองรับการประกันคุณภาพภายใน 

2562 และประกันคุณภาพภายนอก 2562 

พรอมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน

คุณภาพยุค 4.0

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการประกัน

คุณภาพแกบุคลากรที่เกี่ยวของและการ

ประเมินประกันคุณภาพมีผลการประเมินใน

ระดับดีขึ้นไป

สรางความรูความเขาใจเรื่องการประกัน

คุณภาพแกบุคลากรที่เกี่ยวของและการ

ประเมินประกันคุณภาพมีผลการประเมินใน

ระดับดีขึ้นไป

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

23,200        23,200        



91 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม"

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ

เพื่อสงเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ

 และนวัตกรรม ของครูและนักเรียน นักศึกษา 

ใหมุงสูเชิงพาณิชย

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของ

ครูและนักเรียน นักศึกษา ไดรับสงเสริม 

สนับสนุน ในเชิงพาณิชย

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

46,000        64,983        



92 การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค ของนักเรียน นักศึกษาและครู

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และเปนเวที่ใหนักเรียน

 นักศึกษาเสนอโครงการวิชาชีพที่จัดทํา

นักเรียน นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรู และ

เสนอโครงการวิชาชีพที่จัดทํา

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

30,000        28,742        



93 การเชาสัญญาณอินเตอร วิทยาลัยพณิชย

การธนบุรี

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต ความเร็วไมนอย

กวา 1 GMps/1 GMps และวิทยาลัยพณิชย

การธนบุรี มีสัญญาณอินเตอรเน็ตที่เพียงพอ

ตอการใชงาน

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีสัญญาณ

อินเตอรเน็ตที่เพียงพอตอการใชงาน

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

90,000        90,000        



94 การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา (ขอมูลพื้นฐาน 11 ดาน)

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ เพื่อดําเนินการรวบรวมและเผยแพรขอมูล

สารสนเทศ(ขอมูลพื้นฐาน 11 ดาน) ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา

เปนการรวบรวมและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ

(ขอมูลพื้นฐาน 11 ดาน) ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

4,750          4,750          



95 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน

ศูนยขอมูลสารสนเทศ

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในดําเนินงานศูนย

ขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณ ทดแทนสวนที่

ชํารุดเสียหาย

มีวัสดุอุปกรณที่ใชในดําเนินงานศูนยขอมูล

สารสนเทศอยางครบถวน

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

90,000        42,853        



96 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต ภายในสถานศึกษา

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการจัดทําระบบการ

เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร

มีวัสดุ อุปกรณ ในการจัดทําระบบการเก็บ

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

200,000       197,950       



97 สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม

ผูเรียน

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ

ประกอบธุรกิจ

เพื่อผูเรียนมีความพรอมในการเปน

ผูประกอบการรายใหม และมีรายไดระหวาง

เรียนจากการประกอบธุรกิจ

ผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูประกอบการ

รายใหม และมีรายไดระหวางเรียนจากการ

ประกอบธุรกิจ

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

94,000     75,350     



98 การเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการ

ประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ

ประกอบธุรกิจ

เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับการ

ประเมินและทราบถึงผลการประเมิน

เตรียมความพรอมในการเขารับการประเมิน

และทราบถึงผลการประเมิน

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

100,000    54,650     





งปม. อุดหนุน บกศ. งปม. อุดหนุน บกศ.

ดําเนิน

การแลว
เปาหมาย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ไม

ดําเนิน

การ

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ผลผลิตที่ไดรับ
ประมาณการคาใชจายตามแผน ผลการใชจายจริง (บาท)

99 การพัฒนางานสงเสริมผลิตผล การคา

และประกอบธุรกิจ

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ

ประกอบธุรกิจ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของศูนยบม

เพาะและมีเครื่องมือเพียงพอและเหมาะสม

เพิ่มศักยภาพในการทํางานของศูนยบมเพาะ

และมีเครื่องมือเพียงพอและเหมาะสม

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

40,000     40,000     



100 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและ

ความรวมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานของ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีใหบรรลุเปาหมาย

ไดรับการสนับสนุนการบริหารจัดการ

สํานักงานของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีให

บรรลุเปาหมาย

1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

100,000       47,117        



101 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ

แผนพัฒนาสถานศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการราชการปงบประมาณ

 2564

แผนปฏิบัติการราชการปงบประมาณ 2564 1  ตุลาคม  2562 –

 30  กันยายน  

2563

15,000        17,000        

  



ภาคผนวก ข. 

รูปภาพกจิกรรม ที่ 1 

ช่ือกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน "การสรางภูมิคุมกันใหชุมชน" 

วันที่ดําเนินการ 3 สิงหาคม 2563 

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

  



รูปภาพกิจกรรม ที่ 2 

ช่ือโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix It Center ประจําปการศึกษา 2563 

วันที่ดําเนินการ 1-2 สิงหาคม 2563 , 8-9 สิงหาคม 2563 , 15-16 สิงหาคม 2563 และ 22-

23 สิงหาคม 2563 

ผูรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรม ที่ 3 

ช่ือโครงการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ของนักเรียน นักศึกษา และ

งานวิจัยของครู ประจําปการศึกษา 2562 

วันที่ดําเนินการ 14 กุมภาพันธ 2563 

ผูรับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรม ที่ 4 

ช่ือโครงการพิเศษและบริการชุมชน จัดโครงการฝกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดทําหนากาก

อนามัย และ Face Shield 

วันที่ดําเนินการ 8 เมษายน 2563 

ผูรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรม ที่ 5 

ช่ือโครงการอาชีวศึกษา เพ่ือคนพิการ ประจําปการศึกษา 2563 

วันที่ดําเนินการ 24 สิงหาคม 2563 

ผูรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรม ที่ 6 

ช่ือโครงการฝกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการจัดทําหนากากอนามัยและทําเจลลางมือ 

วันที่ดําเนินการ 20 มีนาคม 2563 

ผูรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรม ที่ 7 

ช่ือโครงการการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน 

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2562 

วันที่ดําเนินการ 6 พฤศจิกายน 2562 

ผูรับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
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