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ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เดิมชื่อโรงเรียนวานิชพณิชยการ ตั้งแต่ปี 2538 ถึงประมาณ
กลางปี 2554 และได้ รับ อนุญ าตให้ เปลี่ ย นชื่ อ โรงเรี ย นจากเดิ มชื่ อ โรงเรีย นวานิ ชพณิ ชยการ เปลี่ ยนเป็ น
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นสถานศึกษาในระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานนทบุ รี เ ขต 2 ในการก ากั บ ดู แ ลของส านั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์สุทัศน์ จุลชาต ซึ่งขณะนั้นดารง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาเขตพณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 40 ปี อีกทั้งยัง เป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนในภาครัฐบาล
และเอกชนหลายแห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
พ.ศ.2538
เปิ ด สอนเพี ย งในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) สาขาวิ ช าการบั ญ ชี และ
สาขาวิชาการขาย มีนักเรียนจานวน 47 คน และใช้อาคารเรียนเพียง 1 หลัง ปัจจุบัน
มีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 31 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น 6 หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน 21 ห้อง
และห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง
พ.ศ.2539
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ.2541
ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ.2541-2545 วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก
กาลังสารอง กรมการรักษาดินแดน และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่อุทิศประโยชน์ให้แก่
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พ.ศ.2542
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พ.ศ.2546
พ.ศ.2548
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พ.ศ.2553
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พ.ศ.2556

งานสารวัตรนักเรียน และนักศึกษาจากจังหวัดนนทบุรี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญ ชี ,
สาขาวิชาการขาย และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการ
บัญ ชี สาขาวิ ช าการตลาดและสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่
ปี
การศึกษา 2542-2546 ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจเอกชนใน
ระดับอาชีวศึกษาแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการรั บรองมาตรฐานการศึกษา
ครบทุกสาขาวิชาที่เปิดทาการสอน
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น โรงเรี ย นสี ข าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ ป ลอดยาเสพติ ด จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการประกวดการพั ฒ นาจิ ต พิ สั ย ภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ซึ่ง คัดเลือกจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวด
จาก 5 จังหวัด คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และนครปฐม
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. และได้รับการประเมินอยู่
ในระดับดี
ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นเป็นปีแรก
ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิทยาการการจัดการ โดยใช้วิทยาลัยฯ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสานักงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีผลประเมินระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับ
คะแนน 4.20 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
ได้เพิ่มหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อเป็นทางเลื อกให้แก่นั กศึก ษาที่จ บในสาขางานภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลัก
ได้เปิดหลักสูตรอาชีวะศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้เพิ่ม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
ได้รับเกียรติบัตร ความร่วมมือในการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย
โปรแกรมส าเร็ จรูป ให้ กับชุ มชนและสัง คม โดยเป็ นศูน ย์ก ารอบรม จากส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 24,25,27 มกราคม 2557
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ได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากคณะกรรมการผู้ ประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอก (สมศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 28 วัน
พฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
ได้ ป รั บ ลดหลั ก สู ต รลง 2 สาขาวิ ช า ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง คื อ
สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการ
บริหารจัดการเรียนการสอน และได้เพิ่มสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง จ านวน 2 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าภาษาต่ า งประเทศธุ ร กิ จ สาขางาน
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวช. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยเริ่มใช้ใ น
ระดับ ปวช.1
ได้เปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาในระดับชั้น ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง (ปวส.) พุ ท ธศั ก ราช 2557 ของส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นปวส.1
ได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) ด้ า นการ
อาชีวศึกษา ได้รับคะแนน 80.84 มีผลประเมินอยู่ในระดับดี

ปรัชญา
เชี่ยวชาญธุรกิจ คิดประดิษฐ์ผู้นา คุณธรรมสานึก
โดยมีความหมายว่า
เชี่ยวชาญธุรกิจ หมายถึง นักเรียนทุกระดับมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ คือ มี
ความรู้ความสามารถ สามารถนาความรู้ที่ไ ด้ไ ปประยุกต์ใช้แก้ปัญ หาต่างๆ ได้ อย่างมีเหตุผ ลเต็มศักยภาพ
สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัฒน์ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในที่สุด
คิดประดิษฐ์ผู้นา หมายถึง นักเรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตได้ในเวลาอันควร
ด้วยการกระตุ้นภาวะการเป็นผู้นาของนักเรียน ให้สามารถก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานต่อไป สามารถคิด
ประดิษฐ์ผลงานทางวิชาการและนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
ให้ได้รับการยกฐานะเป็นผู้นาการดาเนินการเพื่อเพิ่มพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

คุณธรรมสานึก หมายถึง นักเรียนได้นาเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวดัง กล่าวไปใช้ไ ด้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตสานึกที่ดี

คาขวัญ
ความซื่อสัตย์ เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแนวทางสู่ความสาเร็จ

เอกลักษณ์
เป็นที่พึ่งทางการศึกษา ไม่แสวงหาผลกาไร

อักษรย่อ (ภาษาไทย)
วนบ.

อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ)
WAC

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัยฯ

สีฟ้า หมายถึง ความสงบ ความสุขุมรอบคอบ มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ มีสติปัญญา และความฉลาด ความหมายโดยรวมคือ นักเรียนของ
วิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยที่ดีและมีคุณธรรม

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน เสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศ มีความรู้
ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วไป
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้นาทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ
4. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่ดี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า
ต่อสังคมและประเทศชาติ
6. ปรับปรุงดูแล รักษาอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานและเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
1. นักเรียนมีผลงาน การประกวด การแข่ง ขันทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา
2. นักเรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้นา มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในจารีตประเพณีที่ดีงามของไทย
4. นักเรียนมีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลอดภัย
9. สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
10. สถานศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่ดีจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก

