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คํานํา 
  แผนพัฒนาสถานศึกษาเปนแผนท่ีสถานศึกษาไดวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใน

อนาคต ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและผูท่ีเก่ียวของไดมองเห็นภาพการพัฒนาสถานศึกษาท่ี

ชัดเจนเปนเปนแนวทางเดียวกันท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา ซ่ึงเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีบทบาทดังนี้คือ 1)เปนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยไดออกแบบกิจกรรมการพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีสถานศึกษาจะตองจัดการใหมีมาตรฐานสูงข้ึนไว

ลวงหนา บนพ้ืนฐานเปนไปไดในการดําเนินงานของสถานศึกษา จึงเปนเสมือน “แผนท่ี” หรือ “พิมพเขียว” 

การพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีพึงประสงค 

2) เปนเครื่องมือสรางความเชื่อม่ันแกชุมชน และผูเก่ียวของวาสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดทําข้ึนได โดยดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดทําข้ึน 3)  เปนเอกสารสําหรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยการดําเนินงานของสถานศึกษาจะเปนไปตามกรอบวานท่ีแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากําหนด 

 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 4 ป (2564-2567) โดย 

ไดยึดนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และนํา

เปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเปนกรอบในการจัดทําแผนสถานศึกษาในชวง

ระยะเวลา  4  ป  ของการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายตอไป 

 

 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
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สวนท่ี  1 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
 

1. ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี   

ขนาดและท่ีตั้ง  (Size and location) 

  โรงเรียนพณิชยการธนบุรี ไดถือกําเนิดข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี  23 กุมภาพันธ 

2500  ณ วัดบางแวก ตําบลคูหาสวรรค อําเภอภาษีเจริญ จัดหวัดธนบุรี สังกัดกองโรงเรียนพาณิชยและ 

อุตสาหกรรม  กรมอาชีวศึกษา  ทําการเปดสอนจริงเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2500 
 

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 

 

ประวัติความเปนมา (History) 

 ผูท่ีคิดริเริ่มใหเกิดโรงเรียนข้ึน ณ สถานท่ีนี้คือ พระมหาระมัด โชติปาโล (มีพรอม)  เจาอาวาสวัดบาง

แวกในเวลานั้น ซ่ึงเปนผูท่ีใฝใจในการศึกษา ทานคิดท่ีจะตั้งโรงเรียนสามัญและวิสามัญในวัดของทาน  ท า น จึ ง ไ ด

รวบรวมเงินของวัดรวมกับผูมีจิตศรัทธาสรางอาคารไมข้ึนสองหลัง  แบบ ป.2  พิเศษ  (ปจจุบัน-ไดรื้อไปหมดแลว)

โดยทานต้ังใจจะใหเปนโรงเรียนประชาบาลหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งใหเปนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนพาณิชย

โดยสิ้นคากอสรางท้ังสิ้นประมาณจํานวน 900,000  บาท แลวเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2496  

 แตก็ยังไมสามารถตั้งเปนโรงเรียนตามความปรารถนาได  เพราะดวยมีเหตุขัดของบางประการ  ทานเจา

อาวาสก็ไมไดละความพยายาม  ประกอบกับทางกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นวาการ

อาชีวศึกษากําลังอยูในความนิยมของผูปกครองและนักเรียนมากข้ึน จึงประสงค ท่ีจะขยายโรงเรียนพาณิชยการ

ใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอีก  ทานเจาอาวาสทราบดังนั้น ทานจึงไดขายอาคารไมท้ังสองหลังใหกรมอาชีวศึกษาไปพรอม

กับยกท่ีดินใหเปนของโรงเรียนอีก 9 ไรเศษ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได

สถาปนาข้ึนในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2500 ตรงความมุงหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขยายโรงเรียน

พณิชยการขึ้นในเขตธนบุรี กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งใหทานอาจารยสัณฑ  พรนิมิตร  ผูชวยอาจารยใหญ

โรงเรียนพณิชยการพระนคร  ในขณะนั้นเปนผูรักษาการในตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนพณิชยการธนบุรี

 สภาพเดิมของวิทยาลัยสมัยนั้นเต็มไปดวยรองสวนตรงกลางสนามวิทยาลัยฯ  เคยเปนปาชาท่ีมีโกดัง

เก็บศพและเชิงตะกอนเผาศพ ทางโรงเรียนตองรื้อถอนและปรับปรุงสถานท่ี  โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของ
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คณะครู – อาจารย และนักเรียนท่ีเขามาเรียนรุนแรกๆ มาชวยกันปรับปรุงจนกลายสภาพเปนเชนในปจจุบัน

พรอมท้ังมีอาคารตางๆ เกิดข้ึนตามลําดับ   

 ตอมาทางกรมอาชีวศึกษาเล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ

เห็นวาโรงเรียนพณิชยการธนบุรีเปนสถาบันท่ีมีความพรอม ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีระเบียบวินัยเปนท่ีเชื่อถือแก

บุคคลภายนอก  และมีอุปกรณ ครู -อาจารยพรอมท่ีจะสอนในระดับท่ีสูงข้ึนไปได  

 ดังนั้นในปการศึกษา 2514 กรมอาชีวศึกษา จึงไดมีคําสั่งใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ข้ึนและยกฐานะเปน “วิทยาลัยพณิชยการธนบรุี” 

 ในปการศึกษา 2516 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เปดสอนข้ึนอีก

หลักสูตรคือประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ตอจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอีก 1 ป ท้ังนี้ก็เพ่ือสนองความ

ตองการของประเทศในเรื่องการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา 

 ตอมาในปการศึกษา 2520 วิทยาลัยไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดิน เพ่ือขยายบริเวณวิทยาลัยอีก 4 ไรเศษ 

และไดสรางเข่ือนก้ันน้ําและปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัย   

 ปจจุบันวิทยาลัยมีสะพานคอนกรีตขามคลองบางแวก  ทําใหสามารถนํารถยนตเขาบริเวณวิทยาลัยไดพรอม

มีอาคารเรียนเพ่ิมข้ึนมาหลายหลังจากการสนับสนุนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 จากการมีคณาจารยท่ีมีความสามารถในการบริหารงานและประสิทธิ์ประสาทวิชาจากการรวมน้ําใจ

ของศิษยเกา  (สมาคมศิษยเกาพณิชยการธนบุรี) เขาสนับสนุนสงเสริมในสวนท่ีขาดทําใหวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียง

เปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป  เพราะนอกจากจะมีคณาจารยท่ีดีแลวยังมีอาคารเรียน  อุปกรณการศึกษาและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีทันสมัย เทาเทียมกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงแหงอ่ืน ๆ 

 

ปรัชญา  (Philosophy) 

 ความรู  คูความดี  ตรงตอเวลา  รูหนาท่ี  มีความรับผิดชอบ 

 

เปาประสงค (Goals) 

  1. เพ่ือใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับสาขาวิชา มีสมรรถนะวิชาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและ

เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

  2. เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ือใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูดานการวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

4. เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคมและเนนสรางนักธุรกิจรุนใหม  

5. เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงบริการวิชาการ วิชาชีพท่ีกาวทันเทคโนโลยีสูชุมชน ทองถ่ินอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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สัญลักษณ (Symbol) 

 พระพุทธรูปประจําวิทยาลัย พระพุทธรูป   

 ตนไมประจําวิทยาลัย  ตนโพธิ์  

 สีประจําวิทยาลัย   ฟา - ขาว 

 ตราประจําวิทยาลัย    

 

 

 

 
 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  (Desirable attributes) 

 สามัคคี  มีวินัย  ใจอาสา 

 

แผนท่ีการเดินทาง (Travel  Map)   
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ขอมูลอาคารสถานท่ี  (Location Information) 

ช่ือสถานศึกษา       วิทยาลยัพณิชยการธนบุรี 

  ช่ือภาษาอังกฤษ      THONBURI COMMERCIAL COLLEGE 

  ท่ีตั้งสถานศึกษา      เลขท่ี 20  หมูท่ี  -   ถนน จรัญสนิทวงศ 13  แขวง คูหาสวรรค 

              เขต ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย  10160 

  โทรศัพท      โทร.  02-467-0571 

  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  ไดแก 

  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 
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ขอมูลคณะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Personal  Information) 

 1.  ผูบริหาร  

 1. นางบัญชาลักษณ ลือสวัสดิ์    ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

 2. นายศิรวิทย   หริรักษ         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

 3. นางสาวสรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 4. นายธีรวัจน วงศสวัสดิ์ ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ  

   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

 5. นางอุษา  ณะบุตรจอม ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการ  

   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

2.  ขาราชการครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน 

แผนกวิชา 
ขาราชการ 

ครู 

พนักงาน

ราชการครู 

ครู

พิเศษ 
รวม 

ระดับการศึกษา 

สูงกวา ป.ตรี ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี 

1. การบัญชี  11 1 - 12 - 12 - 

2. การตลาด 11 - - 11 - 11 - 

3. เลขานุการ 3 - - 3 - 3 - 

4. คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 1 - 15 2 13 - 

5. ธุรกิจคาปลีก - - - - - - - 

4. การทองเท่ียว - - - - - - - 

5. ภาษาตางประเทศ 5 - 2 7 - 7 - 

6. การจัดการโลจสิติกส 1 - - 1 - 1 - 

7. ธุรกิจสถานพยาบาล - - - - - - - 

8. สามัญ สมัพันธ 11 1 2 14 - 14 - 

รวม 56 3 4 63 2 61 - 
 

3.  เจาหนาท่ีและบุคลากร    

ประเภท จํานวน 
ระดับการศึกษา 

สูงกวา ป.ตรี ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี 

1.  ขาราชการพลเรือน 2 - - 2 

2.  ลูกจางประจํา 2 - - 2 

3.  ลูกจางช่ัวคราว     

     3.1  เจาหนาท่ีธุรการ 24 - 6 18 

     3.2  พนักงานขับรถ/แมบาน/นักการ/ 

           พนักงานรักษาความปลอดภัย 

13 - - 13 

รวม 41 - 6 35 

ท่ีมา : งานบุคลากร 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน  ฝายบริหารทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศิรวิทย หริรักษ 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นางสาวเยาวลักษณ รัตนเกต ุ

หัวหนางานบรหิารทั่วไป 

 

นางสาวสายสุดา สวนไพบูลย 

หัวหนางานการบัญช ี

 

นางสาวธญัญลักษณ จีระออน 

หัวหนางานบุคลากร 

 

นางรวีวรรณ สมบรูณผล 

หัวหนางานอาคารสถานที ่

 

นางปุณิกา เจติยวรรณ 

หัวหนางานพัสด ุ

 

นางสาวศิริพร ไชยรุงเรือง 

หัวหนางานประชาสมัพันธ 

 

นางสาววรภร ชูสาย 

หัวหนางานการเงิน 

 

นางบัญชาลกัษณ ลือสวัสด์ิ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

นางสาวพิมพชนก สงัวาลย 

หัวหนางานทะเบียน 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอุษา ณะบุตรจอม 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางสาวบุษรา แตงออน 

 หัวหนางานสงเสริมผลติผลการคาและ

ประกอบธุรกิจ 

นางสาวจารุณี จิตธนากรโกศล 

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

นางอุษา ณะบุตรจอม 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นายอนิรุทธิ์ ซัง 

หัวหนางานศูนยขอมลู
นางสาวภัททชฎา คําพวง 

หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 

นางสาวภัททชฎา คําพวง 

หัวหนางานความรวมมือ 

นางบัญชาลกัษณ ลือสวัสด์ิ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีรวัจน วงศสวัสด์ิ

หัวหนางานปกครอง 

นางปริณดา ไพจิตจินดา 

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 

นางสาวนิอร น้ําใจดี 
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
 

นายธีรวัจน วงศสวัสด์ิ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางบัญชาลักษณ ลือสวัสดิ์ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

นางสาวนภัสรัญช รุงสวาง 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 

 

นางสาวสายนภา รามพงษ 

หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

นางรัตนาภรณ โพธิ์ศิริ 

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน  ฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสรญา  เปร้ียวประสิทธิ์

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นางสาวศศิพร  อายุรไชย 

หัวหนาแผนกวิชาธรุกิจ 

คาปลีก                   

นางสาวธนาวด ี บานแยม

หัวหนางานวัดผลและ

ประเมินผล 

นายทัณฑวัต ปานพุม 

หัวหนาแผนกวิชาสามญั 

นางสาวปติพร อนันตาภรณ 

หัวหนาแผนกวิชาการตลาด  

 

นางสาวสรญา  เปรี้ยวประสิทธิ ์

หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัลธุรกิจ 

 

นางพรเพ็ญ  เอกเอ่ียมวัฒนกุล

ประธานหลักสตูร ป.ตร ี

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ 

 

นายนพพล พุมพวง 

หัวหนาแผนกวิชาการบญัช ี 

 
นางสาวเยาวลักษณ  รตันเกตุ

หัวหนาแผนกวิชาเลขานุการ 

นางไพรินทร เบญจชย 

หัวหนางานวิทยบริการและ

หองสมุด 

นางวารุณ ี เอ่ียมอารมณ 

ประธานหลักสตูร ป.ตร ี

สาขาวชิาการบญัช ี

นางสมหมาย  เสถียรธรรมวิทย

ประธานหลักสตูร ป.ตร ี

สาขาวชิาการตลาด 

 

นางสาวศศิพร  อายุรไชย 

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

นางบัญชาลักษณ ลือสวัสดิ์ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

นางวารุณ ี เอ่ียมอารมณ 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ 

นางสาวศิริพร  ไชยรุงเรือง 

หัวหนางานสื่อการเรยีนการสอน 

นางสาวภทัรภรณ  แยมดอกบัว 

หัวหนาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน          
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ขอมูลหลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอน (Courses Offered) 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

   1 )  สาขาวิชาการบัญชี    

2 )  สาขาวิชาการตลาด 

3 )  สาขาวิชาการเลขานุการ 

  4 )  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  5 )  สาขาวิชาการทองเท่ียว 

6 )  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

  7 )  สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

   1)   สาขาวิชาการบัญชี    

2 )  สาขาวิชาการตลาด      

3 )  สาขาวิชาการเลขานุการ   

   4 )  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจ 

    5 )  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

    6 )  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 

  ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)  
    1)   สาขาวิชาการบัญชี    

2 )  สาขาวิชาการตลาด      

  3 )  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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เปาหมายการรับนักเรียน นักศึกษา (Target student) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา เปาหมายการรับนักเรียน นักศึกษา หมายเหตุ 

ระดับ ปวช. 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  2561 2562 2563 2564  

สาขาวิชาการบัญช ี 160 160 180 180  

สาขาวิชาการตลาด  120 120 130 130  

สาขาวิชาการเลขานุการ 40 40 40 40  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 200 200 250 250  

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 40 40 40 40  

สาขาวิชาการทองเท่ียว  40 40 40 40  

สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  40 40 40 40  

รวมทุกสาขาวิชา 640 640 720 720  

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา เปาหมายการรับนักเรียน นักศึกษา หมายเหตุ 

ระดับ ปวส. 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  2561 2562 2563 2564  

สาขาวิชาการบัญช ี 120 120 120 120  

สาขาวิชาการตลาด  40 40 40 40  

สาขาวิชาการเลขานุการ 40 40 40 40  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจ 80 80 120 120  

สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี) 40 40 40 40  

สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)  40 40 40 40  

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจ (ทวิภาคี)  40 40 40 40  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 40 40 40 40  

สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (ทวิภาคี) 20 20 40 40  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน  (ทวิภาคี) 
20 20 40 40 

 

รวมทุกสาขาวิชา 520 520 640 640  

 

ท่ีมา : งานทะเบียน 
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สวนท่ี  2   

วิสัยทัศน  พันธกิจ   อตัลักษณ  เอกลักษณ  จุดเนน  และจุดเดน 
 

วิสัยทัศน  (Vision) 

 เปนสถาบันท่ีผลิตผูเรียนใหมีทักษะอาชีพดานบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวท่ีเชี่ยวชาญเทคโนโลย ี

สูการเปนพลโลกดิจิทัล 

 

พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและเปนพลโลกดิจิทัลท่ีเขมแข็ง 

 3. สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ 

 4. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพ 

 5. บริการวิชาการและวิชาชีพและสื่อความรูสูสังคม 

 6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนสมรรถนะของผูเรียน 

 7. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

อัตลักษณ (Identities) 

 มีจรรยาบรรณ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

 

เอกลักษณ (Identity) 

 สถาบันเดน  เนนสรางนักวิชาชีพ 

 

จุดเนน (Focus) 

1. ระบบกลไกในการจัดทําแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

2. กลยุทธในการท่ีจะขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสูสากล 

3. สงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารย จัดวิจัยสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม   

4. ระบบริหารจัดการความรูภายในองคกร 

5. สถานศึกษาควรมีการสงเสริมและจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเขาเรียนสมํ่าเสมอ 

6. สถานศึกษาควรมีการจัดสอนเสริม หรือจัดระบบการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมใหนักเรียน    

นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงข้ึน 

7. ควรจัดสํารวจขอมูลความตองการของตลาดแรงงานในชุมชน และสถานประกอบการและ 

นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ 
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8. ควรจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการของรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศ ท่ีใชประยุกตในการประกอบอาชีพไดชัดเจน 

9. กิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียน นักศึกษา ในแตละแผนควรมีกิจกรรมใกลเคียงกันเพียงพอท่ีนักเรียน

นักศึกษาจะไดเขาถึงกิจกรรม และชวยเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาอยางเปน

องครวม 

 

จุดเดน (Featured) 

 1. มีทีมงานท่ีเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

   2. เปนวิทยาลัยพณิชยการท่ีมีชื่อเสียงดานการบัญชี เปนท่ียอมรับของผูปกครองและสถาน

ประกอบการ 

   3. มีสมาคมศิษยเกาท่ีเขมแข็ง 

   4. การจัดกิจกรรมดานบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

  5. ผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจํานวนมาก 

  6. สนับสนุนใหผูเรียนทุกคนผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติจริง ท้ังภายใน 

และภายนอกสถานศึกษากอใหเกิดทักษะในวิชาชีพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  7. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถศึกษาตอในสถานศึกษาภาครัฐ ไดเปนจํานวนมากและสามารถออกไป 

ประกอบอาชีพไดโดยเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการและสังคม 

  8. มีการระดมทรัพยากรเก่ียวกับ บุคคล เงิน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนไดดีเพราะ วิทยาลัย

ฯ เปนท่ียอมรับและเชื่อของสังคม 

  9. มีการจัดอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการและศูนยวิทยบริการไดดีเพียงพอกับการจัดการเรียน 

การสอนโดยแบงชัดเจน ในการดูแลบริหารจัดการตามแผนกวิชา 

 10. แผนกมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางหลากหลาย  

  11. สถานศึกษามีโครงการบริการวิชาชีพ และวิชาการสูชุมชนและสังคมหลากหลายโครงการ 

  12. แผนกวิชามีโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ครบทุกแผนกวิชา 

 13. แผนกวิชามีงานวิจัยของครู และของนักเรียน นักศึกษา ท้ังวิจัยฉบับสมบูรณและวิจัยแผนเดียว 

 14. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพสวนรวมและมีบทบาท

ในการกําหนดแบบการบริหารงานของสถานศึกษา 

 15. มีขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ และมีผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสถานศึกษามีการ

จัดระบบ การประกันคุณภาพลงในระดับสาขางานใหทุกสาขางาน จัดทํารายการ SAR ทําใหทุกคนทุกฝาย

ตระหนักและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
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 เกียรติและความภาคภูมิใจ  

   วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  เปนหนวยงานท่ีจัดการศึกษาขนาดใหญ โดยมุงม่ันพัฒนากําลังคนดาน

วิชาชีพบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางดานวิชาชีพ ไดรับรางวัลและมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับในสังคม ดังนี้   

 
 

  เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2560  

  1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  2560  

  2.  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาบาสเกตบอล โครงการธนาคารโรงเรียน 

โดยธนาคารออมสิน ระดับกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560  

  3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยระดับประเทศในการ

แขงขันคายการเงินของธนาคารทิสโก ออมกอนใช สรางวินัยทางการเงิน รุนท่ี 11  ปการศึกษา 2560   

 4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผานเขารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในการแขงขันคายการเงินของธนาคาร 

ทิสโกออมกอนใช สรางวินัยทางการเงิน รุนท่ี 11 ปการศึกษา 2559  

   5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือดีเดนหญิง ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ คายลูกเสือศรีราชา อําเภอศรีราช จังหวัด

ชลบุรี ปการศึกษา 2560  

 6. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือระเบียบแถวดีเดน ในการเขารวมการประชุม

ลูกเสือ ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ คายลูกเสือศรีราชา อําเภอศรีราช    

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2560  

 7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือผจญภัยดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ     

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา  อําเภอศรีราช     

จังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2560  

 8. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือเดินทางไกลดีเดน ในการเขารวมการประชุม

ลูกเสือระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ คายลูกเสือศรีราชา อําเภอศรีราช    

จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2560  

 9. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศหมูลูกเสือหญิงดีเดน ในการเขารวมการประชุมลูกเสือ 

ระดับชาติสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ  คายลูกเสือศรีราชา อําเภอศรีราช จังหวัด

ชลบุรี ปการศึกษา 2560  

 10. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬาหมากลอม ระดับภาค   

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

 11. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอม ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   
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 12. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม การแขงขันกีฬาหมากลอม ระดับภาค   

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

 13. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมคูผสม การแขงขันกีฬา 

หมากลอมระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

 14. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  ไดรับรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมคูหญิง การแขงขันกีฬาหมากลอม 

ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2560   

 15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับโลรางวัลสถานศึกษานํารองตามโครงการพัฒนาการประเมินผลโดยใช

แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio) ของหนวยงานศึกษานิเทศน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

กระทรวงศึกษาธกิาร  

 16. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภททีมผสม ในการแขงขันกีฬาหมากลอม

ในมหกรรมกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี  12 “พิษณุโลกเกมส”  จังหวัดพิษณุโลก  ปการศึกษา  2560  

 17. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภททีมชาย ในการแขงขันกีฬาหมากลอม

ใน  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” แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา  2560 

 22. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขายออนไลน” 

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 

ปการศึกษา 2560  

 23. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation” แผนก

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัด

ระยอง ปการศึกษา 2560 

 24. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการขาย

ออนไลน” แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัด

ระยอง ปการศึกษา 2560 

 25. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ “3D Animation”  

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง  

ปการศึกษา 2560 
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 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2561 

 1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปการศึกษา 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพท่ี

เขารวมกิจกรรมดานการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับจังหวัด โดยองคการมหาชน  

 3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยนางสาวรุจีรัตน เวชมณีกร  ไดรับการคัดเลือกเยาวชนตนแบบดานดนตรี

ไทย กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 2561 

 4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับ

ภาค ประจําปการศึกษา 2561 

 5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ระดับจังหวัด 

ประจําปการศึกษา 2561 

 6. วิทยาลัยพณิชยการธนุบรี ไดรับรางวัชรองชนะเลิศ การประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2561 

 7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชมเชย กิจกรรมบมเพาะนักประดิษฐสายอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ประจําปการศึกษา 2561   

 

 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ปการศึกษา  2562 

 1. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 โดยกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 2. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ผลิตหนังสือราชการภายนอก” 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

 3. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการจัดทํา

และเสนอขายรายการนาํเท่ียว” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

 4. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดรองเพลงสากลหญิง” 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

 5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดดนตรีไทยระนาดเอก 

(ไมแข็ง)” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

 6. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน “ประกวดดนตรีไทยเด่ียว 

ประเภทซอดวง” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจําการศึกษา 2561 

 7. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 6 ดานนวัตกรรม

ซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 

2561 
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 8. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดองคความรู

การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ การประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหม ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 2561 

 9. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร ระดับ

อาชีวศึกษากรุงเทพ ปการศึกษา 2561 

 10. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองมาตรฐานดีเดน การประเมินองคการมาตรฐาน

ดีเดน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2561 สําหรับสถานศึกษา ขนาดใหญ  

 11. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหมากลอมชาย / หญิง / คูผสม การแขงขัน

กีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2562 

 12. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

วิสามัญ ระดับจังหวัด ประจําป 2562 

 13. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทท่ี 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ

ระบบสมองกลฝงตัว การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 

2561 

 14. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงการวิทยาศาสตร ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ป 2562 

 15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม การแขงขัน

กีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี 14นกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ ครั้งท่ี 14 
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สวนท่ี  3 

ยุทธศาสตร  จุดเนน  กลยุทธ และมาตรการ 

 
ยุทธศาสตร  (Strategic)  

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

  2. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพสูงดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวย  ICT  

  4. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับผูเรียนใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

  6. สรางเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  7. ปลูกจิตสํานึกของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

  8. ยกระดับการใหบริการวิชาชีพและวิชาชีพสูสังคมและชุมชน 

 

จุดเนน (Focus point) 

1. ระบบกลไกในการจัดทําแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

2. กลยุทธในการท่ีจะขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสูสากล 

3. สงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารย จัดวิจัยสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม   

4. ระบบริหารจัดการความรูภายในองคกร 

5. สถานศึกษาควรมีการสงเสริมและจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเขาเรียนสมํ่าเสมอ 

6. สถานศึกษาควรมีการจัดสอนเสริม หรือจัดระบบการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมใหนักเรียน    

นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงข้ึน 

7. ควรจัดสํารวจขอมูลความตองการของตลาดแรงงานในชุมชน และสถานประกอบการ และ 

นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพ 

8. ควรจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการของรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และ 

ภาษาตางประเทศ ท่ีใชประยุกตในการประกอบอาชีพไดชัดเจน 

9. กิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียน นักศึกษา ในแตละแผนควรมีกิจกรรมใกลเคียงกันเพียงพอท่ีนักเรียน

นักศึกษาจะไดเขาถึงกิจกรรม และชวยเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาอยางเปน

องครวม 

 

กลยุทธ (Strategy) 

 1. จัดการเรียนรูเพ่ือสรางอาชีพและการเปนผูประกอบการและพลโลกดิจิทัลท่ีเขมแข็ง 

 2. สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาและวิจัยนวัตกรรม 
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 3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสรางอาชีพและรายไดสูสังคม 

 4. พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหมี

คุณภาพ 

 5. บริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

 

บทบาทหนาท่ี  (Role) 

บทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  

  1. จัดการเรียนการสอนในระบบประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และระดับ

ปริญญาตรี มีดังนี้  

   1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หรือเทียบเทา ระยะเวลาเรียน 3 ป 

   1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักเรียนท่ีจบ ม.6  ระยะเวลาเรียน  2  ป  

   1.3 ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) รับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ระยะเวลาเรียน 2 ป  

   1.4 หลักสูตรอ่ืนๆ  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  2. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก เรียนรวมกับสถานประกอบการและฝก

ประสบการณการทํางาน   
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สวนท่ี 4 

บริบทของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2559  (Vocational  education) 

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พ.ศ. 2559 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานใน

การจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค เพ่ือใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํา กับดูแลการตรวจสอบ การ

ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

พ.ศ. 2559 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน จํานวน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ คือ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม      ตามอัต

ลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร 

ในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษา 

เทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 

1 ป  

มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง

สถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูล

สารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาจัดการเรียนการ

สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ

จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํา กับดูแลใหครูจัดการเรียน

การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชา

เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

และดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพ

ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 รอยละของตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 5 ดานความดีเดนของสถานศึกษา สถานศึกษามีผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติภาค 

ระดับชาติท่ีเปนผลงานของครู ผลงานของผูเรียน และรางวัลนั้นเกิดประโยชนในวงกวางและไดรับการเผยแพร

มีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยครูบุคลากร ผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาจํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ  ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ระดับคุณภาพของผลงานและรางวัลของสถานศึกษา 

 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ป  (2564-2567) 

  แผนพัฒนาสถานศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วาดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศ

กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2553 ไดใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยระบุไววา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความวา กระบวนการพัฒนา

การศึกษาเขาสูคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการ กําหนดมาตรฐานการศึกษา การ

จัดระบบและโครงสรางแนวทางการวางแผน และการดําเนินงานตามแผนรวมท้ังการสราง จิตสํานึกใหเห็นวา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

    วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ไดยึดหลักการมีสวนรวมของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล ของหนวยงานตนสังกัด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จึงไดจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษาของ  วิทยาลัยฯ ข้ึน เ พ่ือใช เปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตั้ งแต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567  ตอไป  
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สวนท่ี 5 

โครงการตามยุทธศาสตร/กลยุทธ มาตรการ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

วิสัยทัศน  (Vision) 

 เปนสถาบันท่ีผลิตผูเรียนใหมีทักษะอาชีพดานบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวท่ีเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสู

การเปนพลโลกดิจิทัล 

 

พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ (Strategy) 

 

ปรัชญา  (Philosophy) 

  ความรูคูความดี ตรงตอเวลา รูหนาท่ี มีความรับผิดชอบ 

   

อัตลักษณ (Identities) 

 สถาบันเดน  เนนสรางนักวิชาชีพ 

 Well – known  Institute  and  Emphasize  Skilled  Worker  Development 

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. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

1. บริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลใน

การดําเนินงาน 
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เอกลักษณ (Identity) 

 มีจรรยาบรรณ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

 Professional Ethics  and  Vocational  Specialization 

 

โครงการตามยุทธศาสตร/กลยุทธ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ขอมูลแสดงรายละเอียดของกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ในแตละยุทธศาสตร/กลยุทธ และ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ฝาย แผนก/งาน

พันธกิจที่ 1 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกงาน) 15,000      15,000      15,000      15,000      ฝว. ทวิภาคี

จัดการศึกษาวิชาชีพใหผูเรียนมีสมรรถนะตาม 4 5 5 5 ในสถานประกอบการของนักเรียน-นักศึกษา (ระบบปกติ) และ

มาตรฐานสากล คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการนิทรรศการวิชาการ และประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝว. เทคโนโลยีดิจิทัล

จัดการเรียนรูเพื่อสรางอาชีพและการเปน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล TCC อคาเดมี่ 

ผูประกอบการและพลโลกดิจิทัลที่เขมแข็ง โครงการพัฒนาระบบการจัดการสอนโดยใชเทคโนโลยีภาพ 70,000      70,000      70,000      70,000      ฝว. เทคโนโลยีดิจิทัล

เสมือนจริง (Virtual Reality : VR)

โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 3,000        3,000        3,000        3,000        ฝก. แนะแนว

โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอสายอาชีพและสูโลกอาชีพ 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝก. แนะแนว

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการประเมินศูนยบมเพาะ 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝผ. บมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 20,000      20,000      20,000      20,000      ฝผ. บมเพาะ

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝผ. บมเพาะ

พันธกิจที่ 2 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ 5,000        5,000        5,000        5,000        ฝว. หลักสูตร

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและ 4 5 5 5 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูและนิเทศการเรียนการสอน ฝว. หลักสูตร

เปนพลโลกดิจิทัลที่เขมแข็ง คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 8,500        8,500        8,500        8,500        ฝว. วัดผล

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สนามสอบ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

จัดการเรียนรูเพื่อสรางอาชีพและ โครงการจัดแสดงนิทรรศการใหความรูในกิจกรรมวันชาติ ศาสนา 13,500      13,500      13,500      13,500      ฝว. หองสมุด

การเปนผูประกอบการและพลโลก พระมหากษัตริย

ดิจิทัลที่เขมแข็ง โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและเขารวมกิจกรรมวิชาการ 200,000    200,000    200,000    200,000    ฝว. วิชาการ

โครงการศึกษาดูงาน 300,000    300,000    300,000    300,000    ฝว. วิชาการ

โครงการศิลปะการดําเนินชีวิตในเมืองหลวงอยางมีความสุข 10,000      10,000      10,000      10,000      ฝว. ทวิภาคี

โครงการ MARKETING FAIR 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝว. การตลาด

โครงการการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง 200,000    200,000    200,000    200,000    ฝก. กิจกรรม

แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ  4  ป  (พ.ศ. 2564-2567)    

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เปาหมาย งปม. ผูรับผิดชอบ
โครงการพันธกิจ



ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ฝาย แผนก/งาน

เปาหมาย งปม. ผูรับผิดชอบ
โครงการพันธกิจ

ประเทศไทย

โครงการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข 150,000    150,000    150,000    150,000    ฝก. กิจกรรม

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม 100,000    100,000    100,000    100,000    ฝก. กิจกรรม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝก. กิจกรรม

โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 200,000    200,000    200,000    200,000    ฝก. กิจกรรม

โครงการพัฒนาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 140,000    140,000    140,000    140,000    ฝก. กิจกรรม

โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝก. กิจกรรม

โครงการสงเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝก. กิจกรรม

โครงการจิตอาสาทําความดี ใตรมพระบารมี สดุดีจอมราชา 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝก. กิจกรรม

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 20,000      20,000      20,000      20,000      ฝก. กิจกรรม

โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 26,000      26,000      26,000      26,000      ฝก. ครูปรึกษา

โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 80,000      80,000      80,000      80,000      ฝก. ครูปรึกษา

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก 5,000        5,000        5,000        5,000        ฝก. โครงการพิเศษ

โครงการวันตอตานยาเสพติดโลก 5,000        5,000        5,000        5,000        ฝก. โครงการพิเศษ

โครงการวันตอตานเอดสโลก 5,000        5,000        5,000        5,000        ฝก. โครงการพิเศษ

โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 80,000      80,000      80,000      80,000      ฝก. แนะแนว

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 20,000      20,000      20,000      20,000      ฝก. แนะแนว

โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 20,000      20,000      20,000      20,000      ฝก. แนะแนว

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุหมูนักเรียน นักศึกษา 150,000    150,000    150,000    150,000    ฝก. สวัสดิการ

โครงการตรวจสุขภาพประจําปนักเรียน นักศึกษา 150,000    150,000    150,000    150,000    ฝก. สวัสดิการ

โครงการดูแลผูเรียนใหหางไกลยาเสพติดและเฝาระวังพฤติกรรม 20,000      20,000      20,000      20,000      ฝก. ปกครอง

เสี่ยงอื่นๆ ในสถานศึกษา

พันธกิจที่ 3 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา“การประกวดสิ่งประดิษฐของ 150,000    150,000    150,000    150,000    ฝผ. วิจัย

สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา 4 5 5 5 คนรุนใหม”

นวัตกรรมทางวิชาชีพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ โครงการการประกวดผลงานสรางสรรค นวัตกรรม งานวิจัยและ 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝผ. วิจัย

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก สิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา
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สรางเครือขายความรวมมือกับ โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพนวัตกรรม และงานวิจัยในการจัด 55,000      55,000      55,000      55,000      ฝผ. วิจัย

สถานประกอบการเพื่อการจัดการ การเรียนการสอน

อาชีวศึกษาและวิจัยนวัตกรรม

พันธกิจที่ 4 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝว. วิชาการ

สรางเครือขายความรวมมือดาน 4 5 5 5 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน นักศึกษาแผนก 15,000      15,000      15,000      15,000      ฝว. ทวิภาคี

วิชาการและวิชาชีพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ วิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาค)ี ในตางจังหวัด

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการธนาคารโรงเรียน 3,000        3,000        3,000        3,000        ฝว. บัญชี

สรางเครือขายความรวมมือกับ โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหาร 5,000        5,000        5,000        5,000        ฝบ. บุคลากร

สถานประกอบการเพื่อการจัดการ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาและวิจัยนวัตกรรม โครงการประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครอง ภาคเรียนที่ 1 50,000      50,000      50,000      50,000      ฝก. ครูปรึกษา

และภาคเรียนที่ 2

โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา 10,000      10,000      10,000      10,000      ฝก. แนะแนว

โครงการเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการหรือหนวย 160,000    160,000    160,000    160,000    ฝผ. รวมมือ

งานอื่น

พันธกิจที่ 5 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธวิทยาลัย 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝบ. ประชาสัมพันธ

บริการวิชาการและวิชาชีพและสื่อ 4 5 5 5 พณิชยการธนบุรี

ความรูสูสังคม คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรดวย VOIP 100,000    100,000    100,000    100,000    ฝบ. ประชาสัมพันธ

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการคนพันธุ R ชวยสราง ชวยซอม ชวยสอน 100,000    100,000    100,000    100,000    ฝก. โครงการพิเศษ

บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสราง โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ 200,000    200,000    200,000    200,000    ฝก. โครงการพิเศษ

อาชีพและรายไดสูสังคม ชุมชน (Fix it Center)

พันธกิจที่ 6 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และการประเมิน 10,000      10,000      10,000      10,000      ฝผ. วางแผน

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ 4 5 5 5 ตนเองของครูสายงานการสอน (Individual Development Plan : 

ขับเคลื่อนสมรรถนะของผูเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ID PLAN) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา 300,000    300,000    300,000    300,000    ฝบ. บุคลากร

พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการ โครงการตรวจสุขภาพประจําปครูและบุคลากรวิทยาลัย 55,000      55,000      55,000      55,000      ฝก. สวัสดิการ

เรียนรูเพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
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พัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหมีคุณภาพ

พันธกิจที่ 7 : คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน คาคะแนน โครงการจัดซื้อวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน 300,000    300,000    300,000    300,000    ฝว. วิชาการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 4 5 5 5 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑสูความเปนเลิศดานการศึกษา 500,000    500,000    500,000    500,000    ฝว. สื่อการเรียน

จัดการสถานศึกษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ โครงการหองสมุดมีชีวิต วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 200,000    200,000    200,000    200,000    ฝว. หองสมุด

กลยุทธที่ 1 : ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก โครงการกําจัดปลวกอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ 75,000      75,000      75,000      75,000      ฝบ. อาคาร

บริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิด โครงการบํารุงรักษาลิฟทภายในสถานศึกษา 120,000    120,000    120,000    120,000    ฝบ. อาคาร

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ วพธ. 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ฝบ. อาคาร

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ฝบ. อาคาร

โครงการจัดซื้อจัดจางทําบัตรนักเรียน  นักศึกษา 70,000      70,000      70,000      70,000      ฝบ. ทะเบียน

โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะของ 500,000    500,000    500,000    500,000    ฝบ. พัสดุ

วิทยาลัย

โครงการจัดซื้อยานพาหนะวิทยาลัย 900,000    900,000    900,000    900,000    ฝบ. พัสดุ

โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 80,000      80,000      80,000      80,000      ฝก. แนะแนว

โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 250,000    250,000    250,000    250,000    ฝบ. พัสดุ

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณ 150,000    150,000    150,000    150,000    ฝก. สวัสดิการ

โครงการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องนอนหองพยาบาล 10,000      10,000      10,000      10,000      ฝก. สวัสดิการ

โครงการรณรงคสุขอนามัยในโรงอาหาร “รวมมือเก็บภาชนะเพื่อ 5,000        5,000        5,000        5,000        ฝก. สวัสดิการ

พวกเรา”

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการติดตามและประเมินโครงการ 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝผ. วางแผน

โครงการเตรียมความพรอมรองรับการประกันคุณภาพภายใน และ 30,000      30,000      30,000      30,000      ฝผ. ประกัน

ประกันคุณภาพภายนอก พรอมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน

คุณภาพ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 300,000    300,000    300,000    300,000    ฝผ. ศูนยขอมูล
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