ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.1.1 ที่ตั้ง
ชื่อภาษาไทย :
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
English Name : Wimol Business Administration Technological College
สถานที่ตั้ง :
279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ :
0-2585-0079
โทรสาร
:
0-2587-2777
Website :
http://www.wbac.ac.th
E-mail
:
info@wbac.ac.th
สังกัด
:
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน
สีประจาสถานศึกษา : สีฟ้า ขาว

2.1.2 ประวัติสถานศึกษา
ในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง จดทะเบียนหนังสือเลขที่ 1197/2522 ชื่อโรงเรียน
วิมลพณิชยการ ประชาชื่นประเภทอาชีวศึกษาก่อตั้งโดย ดร.กมล ชูทรัพย์ สืบเนื่องด้วยนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีความต้องการที่ จะศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจานวนมาก ในขณะนั้น สถานศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถ
สนองความต้องการได้พอเพียงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้จานวนจากัด ประกอบกับมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง หน่วยงานและสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาในระดับปวส. เป็น
จานวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองทางด้านพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมดังนั้น ดร.กมล ชูทรัพย์ ยัง
ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนกลุ่มแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ในระดับ ปวส. ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษา 2 ปี ผู้สาเร็จการศึกษาในชั้นปีนี้จะเทียบเท่าอนุปริญญา มีสิทธิ เปิด
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง อีก 2 ปี คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้
และเป็ น สถานศึ ก ษาของเอกชน เพี ย งแห่ ง เดี ย ว ที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ ปวส. ในขณะนั้ น โรงเรี ย นเป็ น
สถาบันการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร
ในปี พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ ตามหนังสือ เลขที่ อ.84/2523
ในปี พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ ประชาชื่น ตามเลขที่หนังสือ
อ.304/2525
ในปี พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ตามเลขที่หนังสือ กอ.212/2535

ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อ ประเภท
ระดับ การศึกษา ดังนี้ ข้อ 1 โรงเรียนนี้มีชื่อว่า จากเดิม โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุ รกิจ เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ตามเลขที่หนังสือ กอ.735/2554 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2554
2.1.3 การจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2525 ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอน ในรอบบ่าย และได้รับอนุญาตให้เปิดทาการ
สอน ประเภทพณิชยกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
4. สาขาวิชาการจัดการ
ในปีการศึกษา 2525 ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอน ในรอบบ่ายเพิ่มขึ้น และได้รับอนุญาตให้เปิด
ทาการสอน ประเภทบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการโฆษณา
ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจจึงเปิดสอนตาม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารธุรกิจ จานวน 7 สาขาวิชา
ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด

3. สาขาวิชาเลขานุการ
4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
5. สาขาวิชาการโฆษณา
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. สาขาวิชาการจัดการ
ในปีการศึกษา 2526 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตให้เปิดทาการสอนเพิ่มขึ้น
อีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ในปีการศึกษา 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2527
และเปิดสอนวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาบัญชี
3. สาขาวิชาเลขานุการ
4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6. สาขาวิชาการจัดการ
7. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
8. สาขาวิชาการโฆษณา
9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
10. สาขาวิชาการโรงแรม
ในปีการศึกษา 2533 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวิ มลบริหารธุรกิจเปิดสอน
หลักสูตร ปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ในปีการศึกษา 2536 กระทรวงศึกษาธิการเริ่มอนุญาตให้รับผู้จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
หลักสูตร ปวท. จึงมีผู้เรียนน้อยลงตามลาดับ และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยจึงงดเปิดสอนหลักสูตร ปวท.
โดยมุ่งจัดหลักสูตร ปวส. โดยรับผู้จบทั้ง ปวช. และ ม.6 เข้าเรียน
ในปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกับวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตร
พณิชยการ ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ จากัดขึ้น โดยจดทะเบียนต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และมีสานักงานอยู่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ครู
-อาจารย์และพนักงานที่เป็นสมาชิกได้ออมทรัพย์ และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในการให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อมีเหตุจาเป็น
ในปีการศึกษา 2538 ได้จัดตั้งหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่า “KSC-WIMOL
Internet Branch” โดยได้ทาสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เค เอส ซี คอมเน็ต จากัด เพื่อให้คาแนะนาและ
อบรมบุคลากรในด้านเทคนิคการต่อเชื่อมสัญญาณจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นวิทยาลัย
สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้ทันสมัยและมีระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วและกว้างไกล เป็นการเปิดโลกทัศน์ของ
นักศึกษาและอาจารย์ให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
ในปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้น อีก 1 หลัง เพื่อรองรับนักศึกษาที่มี
ปริมาณความต้องการเข้าศึกษาต่ออีกเป็นจานวนมาก แล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปีการศึกษา 2540 และ
วิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน The Bournemouth and Poole College เมืองBournemouth

ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร Diploma ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่าInternational Programme ใช้
หลั ก สู ต รของสถาบั น The Bournemouth and Poole College ควบคู่ กั บ หลั ก สู ต รภาคภาษาไทย (
Bilingual Program ) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาคือ Business และ Computer ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ในระดับ
ปวส. ซึ่งนาไปสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงได้เซ็นสัญญา
ร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กับ WAIARIKI INSTITUTE OF TECHNOLOGY รวมเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2540 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด สอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ( English Program ) ใน
สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยอาจารย์
ชาวต่างชาติผู้สอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีโอกาสดี ขึ้นในการ
เข้ า สู่ ต ลาดงานในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ และในช่ ว งต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2540 ได้ เ ปิ ด “ศู น ย์ ภ าษาอั ง กฤษ” WIMOL
ENGLISH LANGUAGE CENTRE (WELC) ขึ้นเพื่อให้บ ริก ารการสอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษแก่
นัก ศึก ษาและผู้สนใจ ปั จจุบั นได้ใ ห้ก ารบริก ารสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เรียนในภาคภาษาไทย
สัปดาห์ละ 1 คาบ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคน
อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี พ.ศ.2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้ติดต่อขอความร่วมมือในการเปิด
สอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.อีก 2 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
โดยจัดการศึกษาร่วมกันตามกาหนดในรายละเอียดที่ตกลงกัน และได้เริ่มเปิดทาการสอนในภาคเรียนที่ 1 ของ
ปีการศึกษา 2541 รวม 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการบัญชี
6. สาขาวิชาการเงิน
นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีแล้วจะได้รับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา ตามสาขาที่จบนอกจากนี้ ยังได้สร้างศูนย์การฝึกงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม เช่น
ห้องอาหาร ห้องพักแขก ห้องครัว และห้องซักรีด โดยจาลองให้ใกล้เคียงกับ สภาพโรงแรมจริงมากที่สุด
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยในการทางานจริง

ในปี ก ารศึ ก ษาพ.ศ.2542 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ ม ลบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ เ ปิ ด สอนหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2538 โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียน
ปวช. ประเภทพาณิชยรรม 5 กลุ่มวิชาประกอบด้วย
1. กลุ่มวิชาการขาย
2. กลุ่มวิชาการบัญชี
3. กลุ่มวิชาการเลขานุการ
4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
5. กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน
หลั ก สู ต รพาณิ ช ยกรรมระดั บ ชั้ น ปวช. ของกรมอาชี ว ศึ ก ษา เพิ่ ม อี ก 1 กลุ่ ม วิ ช า คื อ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ในปีการศึกษา พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2538 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดย
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และเปิดสอนประเภทวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ดังต่อไปนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานการเลขานุการ
4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขางานภาษาต่างประเทศ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. สาขางานการโรงแรม

2. สาขางานการท่องเที่ยว
ในปี ก ารศึ ก ษา 2549 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ ม ลบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด สอนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
จัดการ โลจิสติกส์ จานวน 2 สาขางาน
1. สาขางานการจัดการการขนส่ง 2. สาขางานการจัดการการคลังสินค้า
ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาการพัฒนาโดยสานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรทวิ
ภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย
1. ประเภทบริหารธุรกิจ 1 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการาชีว
ศึกษา )

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ). พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอนระบบปกติ
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ประกอบด้วย
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1. สาขางานการโรงแรม
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบ
บ่าย
1. จัดการเรียนการสอนระบบปกติ ประกอบด้วย
1.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ประกอบด้วย
2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวส ). ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดการเรียนการสอนระบบ
ปกติ รอบเช้า
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการ
5. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
6. สาขาวิชาการโฆษณา
7. สาขาวิชาการโรงแรม
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
9. สาขาวิชาการเลขานุการ
การจัดการเรียนการสอน รอบบ่าย
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) . พุทธศักราช 2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอน ระบบปกติ
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย

1. สาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานต่างประเทศ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ดังนี้
1. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา )
1.1 หลักสูตร ปวช. พุทธศักราช2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการ
สอนระบบปกติ
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ประกอบด้วย
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขางานภาษาต่างประเทศ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. สาขางานการโรงแรม
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการ
สอนระบบปกติ
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานต่างประเทศ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม
1.3 หลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอนระบบปกติ
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
จัดการเรียนการสอนระบบปกติ รอบเช้าและรอบบ่าย
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาการเลขานุการ
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี รอบเช้าและรอบบ่าย
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
1. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1. สาขาวิชาการโรงแรม
2. หลักสูตร ปวส. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
3. สาขาวิชาการโฆษณา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ ม ลบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ รั บ นุ ญ าตให้ เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการชองโรงเรียนใน ระบบ ส่วนที่ 2 หลักสูตรวิธึการเรียนการสอน และการวัด
และการประเมินผลการศึกษา โดยให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)
ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี รอบเช้ า และ รอบบ่ า ย โดยเปิ ด สอนชั้ น ปี ที่ 1 ในปี
การศึกษา 2559 ขยายชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2560 จะมี นักเรียนครบทุกชั้น
ทาการสอนรอบเช้าระหว่างเวลา 07.20 - 13.50 และรอบบ่าย ระหว่างเวลา 14.30 - 21.30 ได้ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ ม ลบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการชองโรงเรียนใน ระบบ ส่วนที่ 2 หลักสูตรวิธึการเรียนการสอน และการวัด
และการประเมินผลการศึกษา โดยให้จัดการเรี ยนการสอนระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบเช้าและรอบบ่าย
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ ม ลบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เพิ่ ม หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางาน
ธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตตาคาร จัดการ เรียนการสอนระบบทวิภาคี รอบเช้าและรอบบ่าย
2.2.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
สภาพชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ อยู่ไกล้กับชุมชนที่อยู่ในบางซื่อ
จานวน 24 ชุมชน ประกอบด้วย
1. ชุมชนบุญเหลือเขต 1
2. ชุมชนบุญเหลือเขต 2
3. ชุมชนซอยสนิท
4. ชุมชนซอยพัฒนา
5. ชุมชนซอยเดรี่เบลล์
6. ชุมชนเชิงสะพานพิบูลฝั่งซ้าย
7. ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
8. ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง
9. ชุมชนสวัสดิรักษา
10. ชุมชนซอยโชติวัฒน์
11. ชุมชนสะพานทอง
12. ชุมชนสุดซอยสีน้าเงิน
13. ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส
14. ชุมชนจันทร์เกษม

15. ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ
17. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1

16. ชุมชนซอยประดู่
18. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2

19. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3
20. ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
21. ชุมชนซอยโจ๊ก
22. ชุมชนตรอกต้นมะม่วง
23. ชุมชนประชานฤมิตร
24. ชุมชนแฟลตตารวจรถไฟบางซื่อ
สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อเขต เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ
คมนาคม รวมถึงมีประชากรที่อาศัยอยู่เดิมและย้ายเข้ามาอยู่ใหม่จานวนมาก ซึ่งจากการสารวจประชากรกว่า
600,000 คน มีกาลังซื้อสูง หรือมีรายได้ประมาณ 70,000 บาทต่อครัวเรือน นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งการค้า
ดั้งเดิม ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกาลังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระดับอาเซียน และปัจจุบันบางซื่อ
กลายเป็นจุดเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนหลัก MRT/BTS เข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ ท่ามกลางสวนธรรมชาติ บาง
ซื่อยังถือเป็นย่านที่มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกสบาย มีทั้งทางด่วน 2 เส้น ประกอบด้วย ทางด่วนประชาชื่น
และทางด่วนศรีรัช รถเมล์สาธารณะ 4 สาย เรือสาธารณะ 3 ท่า รถไฟสถานีบางซื่อ รถไฟฟ้า MRT ถึง 2 สถานี
ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีเตาปูน และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสีน้าเงินสถานีบางโพ ที่ จะทาให้การเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้นและศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน สถานีบางโพ 170 เมตร และใกล้
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีเตาเปูน 650 เมตร

สภาพทางสังคม
เขตบางซื่อมีสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเบื้องปฐม โดยเจริญรอยตามแนวทางของชุมชนดั้งเดิม พร้อม
กันนั้นก็ศึกษาจากสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ ไปด้วย เช่นการอนุรักษ์และสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านการเข้าไปมีส่วน
ร่วมมือ ร่วมแรงกับชุมชนต่าง ๆ ในเขตบางซื่อจัดกิจกรรมอันเป็นประเพณีนิยมของชาวไทย ได่แก่
1. ร่วมกับชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ จัดทาบุญตักบาตรในวันสาคัญ ๆ ทางศาสนาอันเป็นงานประเพณี
ของชุมชนดังกล่าว
2. ร่วมงานแห่เรือชักพระ หลวงพ่อสัมฤทธิ์โดยจัดอาหาร และวงกลองยาวไปร่วมงานทาบุญตามประเพณีที่
สืบทอดกันมาช้านานแล้ว
3. ร่วมงานสงกรานต์กับชุมชนวัดเชิงหวาบ โดยจัดหาผ้าขาวม้าและผ้าถุงให้กับผู้มีอาวุโสทั้งชาย
หญิงอันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดกันมานานแล้วเช่นกัน
4. สนับสนุนโดยการจัดกลองยาวทั้งชุดให้แก่ชุมชนวัดเชิงหวาย ซึ่งก็ได้ใช้ในงานแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ไปแล้ว
ด้วย
5. เข้าร่วมงาน ถนนลายไม้ ซึ่งเป็นการสืบสานงานฝีมือ แกะสลักไม้ให้เป็นลวดลายต่าง ๆ สาหรับประดับ
ตกแต่งบ้านเรือน ด้วยหวังจะเป็นมรดกทางศิลปตกทอดไปยังลูกหลานโดยตั้งใจจะให้มีการพัฒนาทั้งฝีมือและ
รูปแบบต่อไป
6. ร่วมสรรหาบุคลดีเด่นทางวัฒธรรมในงาน มหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้อาจารย์
สารวย เปรมใจ ซึ่งเป็นครูดนตรีไทยคนสาคัญในท้องถิ่น

2.3 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

ปวช.3

474

307

ปวส.2

531

371

รวม

1,005

678

2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ประเภท
ทั้ ง ห ม ด มี ใ บ ป ร ะ ก อ บ ส อ น ต ร ง
(คน)
วิชาชีพ(คน)
สาขา(คน)
ผู้รับใบอนุญาต
10
10
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ครูผู้สอน
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยาม
รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครูผู้สอน
รวมทั้งสิ้น

52
17
6

50
-

52
-

52
85

50
50

52
50

2.3.3 ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ
ประเภทวิชาพณิชยกรรม ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สาขางานภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานการโรงแรม

1.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
2.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขางานการเลขานุการ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการการขนส่ง
สาขางานการจัดการคลังสินค้า
สาขางานตัวแทนออกของ

6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขางานการจัดการทั่วไป

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขางานการจัดการการขนส่ง
5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขางานการจัดการทั่วไป
6. สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สาขาวิชา
สาขางาน
1. สาขาวิชาการ่ท่องเที่ยว
สาขางานการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการโรงแรม
สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.3.4 ด้านอาคารสถานที่
รายการ

จานวน

1. อาคารเรียน
3 หลัง
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 101 ห้อง
ทั้งหมดของสถานศึกษา

2.3.5 ด้านงบประมาณ
ปีการศึกษา 2561
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน (บาท)

