วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
KEOWALIN BUSINESS ADMINITRATION TECHNOLOGICAL COLLAGE
โรงเรี ยนเกวลินเทคโนโลยีและบริ หารธุ รกิจ เปิ ดทาการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้หลักสู ตร
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) รอบเช้าและรอบบ่าย ของกระทรวงศึ กษาธิ การ (พัฒนาโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขางานการบัญชี สาขางาน
การขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) รอบเช้าและ
รอบบ่ า ย ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พัฒ นาโดยส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา) ประเภทวิช า
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

วัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษา (OBJECTIVE)
(๑) เพื่ อให้มีค วามรู้ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ ในงานอาชี พ ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ นาไปปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถเลือกวิถีการดารงชีวติ และการประกอบอาชี พได้
อย่างเหมาะสมกับตน สร้ างสรรค์ความเจริ ญต่อชุ มชน ท้องถิ่ นและประเทศชาติ อันสอดคล้องกับหลักสู ตร
และแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(๒) เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพ สามารถบูรณาการความรู ้จากศาสตร์ ต่าง ๆ แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชี พ มีทกั ษะในการจัดการและพัฒนาอาชี พให้กา้ วหน้าสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
(๓) เพื่อให้มีเจตคติ ที่ ดีต่ออาชี พ มี ค วามมัน่ ใจและภาคภู มิใ นในวิช าชี พที่ ได้ศึกษา รั ก งาน
รักหน่ วยงาน องค์กร สามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี เคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น มีความ
ภาคภูมิในในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ

(๔) เพื่ อให้เป็ นผูม้ ี พ ฤติ ก รรมทางสัง คมที่ ดีงาม ทั้ง ในการท างาน การอยู่ร่วมกัน มี ค วาม
รับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่ นและประเทศชาติ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู ้จกั ใช้และอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
รู้จกั พึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๕) เพื่อให้มีบุคลิ กภาพที่ดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ และมี วินัยใน
ตนเอง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ
(๖) เพื่ อให้มี ตระหนักและมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื องของ
ประเทศและโลกปั จจุบนั โดยเป็ นกาลังสาคัญในด้านการผลิ ตและให้บริ การ มีความรักชาติ สานึ กในความ
เป็ นไทย เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม เห็นคุ ณค่าและดารงรักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิ
ตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
อักษรย่อของโรงเรียน กทบ.
สี ประจาโรงเรียน คือ สี ฟ้า - ขาว
ต้ นไม้ ประจาโรงเรียน
พระพุทธรู ปประจาโรงเรียน
สิ่ งสั กการะประจาโรงเรียน
ปรัชญาการศึกษาประจาโรงเรียน
คาขวัญประจาโรงเรียน
คติพจน์ ประจาโรงเรียน

สี ฟ้า
สี ขาว
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

เป็ นสี ประจาวันเกิดผู้ก่อตั้งโรงเรี ยน
เป็ นสี แห่ งความบริสุทธิ์ของนักเรี ยน/นักศึกษา
ต้ นจาปี
พระหลวงพ่อโต
พระหลวงพ่อโต
สุ วชิ าโน ภว โหติ (ผู้ร้ ู ดีเป็ นผู้เจริ ญ)
ความรู้ คู่คุณธรรม นาให้ เกิดสุ ข
ค่ าของคนอยู่ทผี่ ลของงาน

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรี ยนจัดการศึกษาด้านอาชี วศึกษา เน้นการเรี ยนรู้ การฝึ กทักษะ สมรรถนะในงานอาชี พ
มี เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ไอซี ที ) ที่ ท ันสมัย มุ่ ง พัฒนาผูเ้ รี ย นให้เป็ นคนดี ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น
มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม ทั้งร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา รู ้จกั พึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมทั้งสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข

พันธกิจ (MISSION)
๑. มุ่งส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพ
ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาผูเ้ รี ยน
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นภารกิจ ๓ ด้าน (๓ D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นไทย (Decency) และด้านภูมิคุม้ กันภัยจากยาเสพติด
(Drug – Free)
๒. พัฒนานักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ในงานอาชีพ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. พัฒนานักเรี ยน/นักศึกษา ให้เป็ นคนดี มีความรับผิดชอบ และภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ได้ศึกษา
มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม ตลอดจนรู ้จกั พึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาศักยภาพในการทางานของบุคลากรทุกด้านให้สูงขึ้น มีขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน เสี ยสละ ทุ่มเท มีความรู ้สึกร่ วมในการเป็ นเจ้าของ
๕. พัฒนา จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน ด้วยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการสอน สื่ อการสอน เพื่อเตรี ยมความพร้อมเปิ ดเสรี การศึกษาในอาเซียน รองรับการ
ก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
๖. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน/นักศึกษา
๗. จัดระบบการบริ หารจัดการให้มีความคล่องตัว มีการกระจายอานาจ และมุ่งเน้นบรรยากาศ
ของระบอบประชาธิปไตย
๘. กาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะและผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน/นักศึกษา
แต่ละระดับ เพื่อแสดงถึงคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
๙. สร้างและประสานความร่ วมมือ ความสัมพันธ์กบั สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นโดยใช้วถิ ีแห่งการศึกษานาทาง

เป้ าหมาย (GOALS)
โรงเรี ยนได้กาหนดเป้ าหมายไว้ในอนาคตระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๕ ปี
เพื่อการพัฒนาในอนาคต ทั้งในภาพรวมและแต่ละด้าน ประกอบด้วย
๑. ปรัชญาและเป้ าหมายของโรงเรี ยนเด่นชัด สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙)
๒. หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน มีความยืดหยุน่ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อ
การสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตน
๓. พัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
วิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
๔. จัดอาคาร สถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมให้เพียงพอ ปลอดภัย และเอื้ออานวยต่อการใช้งาน
๕. การบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาใช้เพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
๖. พัฒนานักเรี ยน/นักศึกษาให้มีศกั ยภาพและทักษะที่เหมาะสม เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
ก้าวสู่ เวทีการศึกษาในประชาคมอาเซี ยน
๗. นักเรี ยน/นักศึกษาทุกคน ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ โดยมุ่งส่ งเสริ ม
ทางด้านสติปัญญา ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
๘. พัฒนานักเรี ยน/นักศึกษา ให้เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน

มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม และรู ้จกั พึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อสังคม
๒. ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้ คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ แสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
๓. มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกายและจิตใจ
๕. รู ้จกั พึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เปิ ดทาการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ ๓ หรื อเทียบเท่า โดยมีระยะเวลาศึกษาต่อ
จนสาเร็ จการศึกษา ๖ ภาคเรี ยน (๓ ปี การศึกษา) แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๑๒ ภาคเรี ยน (๖ ปี การศึกษา) นับตั้งแต่
วันขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน โดยไม่นบั ภาคเรี ยนที่ลาพักการเรี ยน หรื อถูกสั่งพักการเรี ยน
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการขาย
- สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.)
รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ม.๖ หรื อเทียบเท่า โดยมีระยะเวลา
ศึกษาต่อจนสาเร็ จการศึกษา ๔ ภาคเรี ยน (๒ ปี การศึกษา) แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยน (๔ ปี การศึกษา)
นับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน โดยไม่นบั ภาคเรี ยนที่ลาพักการเรี ยน หรื อถูกสั่งพักการเรี ยน
ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (นักเรี ยน)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน (นักเรี ยน)
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผูป้ กครอง)
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผูป้ กครอง)
๕. รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๓ × ๔ เซนติเมตร
๖. หลักฐานการศึกษาหรื อหนังสื อรับรอง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๒
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รู ป
ฉบับ

