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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 นี้ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีจัดท าขึ ้นเพื่อ
วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาโดยยึดหลักให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) และค านึงถึงการใช้
งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษาโดยได้รับความ
ร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  

   วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นี้ 
จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 
1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศำสตร ์
1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 2.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มำตรกำร 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 7.  การสร้างและกระจายโอกาส 
 8.  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
 9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ 
         10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
         11.  ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 



โครงกำร 
 1. เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 3. การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
           4. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
           5. พัฒนาระบบบัญชี และ GFMIS 
          6. สร้างองค์ความรู้การยกระดับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
          7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา ระดับสถานศึกษา  
          8. การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
          9. ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา       
         10. ส ารวจข้อมูลตลาดแรงงาน          
         11. อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
         12. อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 
         13. การขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)   
         14. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน  
         15. อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 
         16. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
         17. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา     
         18. การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559)    
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)   

มีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับที่  8 – 10  
โดยยังคงยึดหลัก“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเปนศูนยกลำงของกำรพัฒนำ”รวมทั้ง
“สรำงสมดุลกำรพัฒนำ” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทำงปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับเพ่ือใหการ
พัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง“มีเหตุผล”และใชหลัก“ควำมพอประมำณ” 
ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเอง
กับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหเพียงพอ พรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายในประเทศ  ทั้งนี้ 
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบร”ู  ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ
เปนไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม 
และจริยธรรม” ในการปฏิบัติหนาที่และด าเนินชีวิตดวย“ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ภำควิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555 – 2559 “สังคมอยูรวมกันอยำงมีควำมสุขดวยควำมเสมอเปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอกำรเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ 

1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคมุครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวน 



ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 
2)  พัฒนาคุณภาพคนไทย ใหมีคุณธรรมเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะและการด ารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต

ละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให เขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู  ความคิดสรางสรรค

และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4)  สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  
รวมทั้งสรางภูมิคมุกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
แผนกำรศึกษำแหงชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) 

1)  ปรัชญำหลักและกรอบแนวคิด กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแหงชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) การ
จัดท าแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
ทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เพ่ือมุ
งใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมที่ยึด “คน”  เปนศูนย
กลางของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ” ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เป
นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม  
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยค านึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2) เจตนำรมณของแผน แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน“มนุษยที่
สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมี
ดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ือ
อาทรตอกัน  
         3) วัตถุประสงคของแผน เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาหลัก และเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552  – 2559) จึงก าหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
              2. เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
              3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม  
ภูมิปญญา และการเรียนรู 
ยุทธศำสตรกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมงุเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียนเปนศูนยกลาง 
2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 
3. ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง 
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
6. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาชาติ 
7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญำ  

        วินัยดี   มีวชิาเป็นเลิศ   เทิดชาติ   ศาสน์   กษัตริย์  

วิสัยทัศน์ 
        วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มุง่มั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล 
สามารถประกอบอาชีพได้และเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ 

พันธกิจ 
        1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ 
        2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เป็นคนดี  มีความรู้   มีทักษะ  สื่อสารสองภาษา 
        3. จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและองค์กรภายนอก 
        4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย     

เป้ำประสงค์ 
        1. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนใหม่ข้ึนร้อยละ 5 
        2. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสื่อสารสองภาษา 

         3. สถานประกอบการและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        4. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

อัตลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุร ี

“ เป็นคนดี   มีฝมีือ ” 

เป็นคนด ี คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้ 
        1. มีคุณธรรมพ้ืนฐานครบถ้วน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี   มีน้ าใจ 
        2. มีจิตอาสา  ร่วมธ ารงรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
        3. เลื่อมใสศรัทธาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
        4. มีความกตัญญูกตเวที  ต่อผู้มีพระคุณ 
        5. ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุขและสารเสพติด 

มีฝีมือ   คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้ 

       1. มีทักษะความช านาญในสาขางานที่ท าเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
       2. สร้างสรรคผ์ลงานด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เรียบร้อย  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ ต่อสังคม 
       3. สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
       4. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลายมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ 



เอกลักษณว์ิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
“  แหล่งฝึกทักษะเป็นช่ำงที่ดี  มีฝมีือ  ” 

มีลักษณะหรือสภำพ ดังนี้ 
       1. มีผู้บริหาร  ครู  บุคลากรที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
       2. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
       3. มีเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ 
       4. มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       5. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 

2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะ 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Engineering Practice Innovation Competition 
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพนานาชาติ ประจ าปี 2557 ( 2014 Skills Competiion of China’s Vocational Colleges ) ณ 
วิทยาลัยเทคนิคเทียนจินชิโน – เยอรมัน (TianjinSino-GermanVocational Technical College) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2557 

2. ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ประเภททักษะ 
การเขียนโปรแกรมควบคุม ด้วย PLC ระหว่างวันที่ 3 –7 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช     
 3. เครื่องเตือนภัยและตรวจสอบระดับน้ า  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ คนรุ่ น ใหม่ ระดับชาติ  ปี การศึกษา  2556  ระหว่ า งวันที่  4  –  8  มกราคม  2557  ณ 
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ   

4. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  (PLC)  ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์  2558   ณ 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
           5. Program Motorcycle park Service ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับชาติ  (ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์) ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์  2558  ณ 
ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขาบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

6. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีพ.ศ. 2557 
7. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ.2557 
8. ซอฟแวร์จ าลองการท างานเสมือนจริง เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

9. เครื่องตัดเหล็กเอนกประสงค์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะ
มอลล์  บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

10. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
ระหว่างวันที่ 3 –7 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  



3. ยุทธศำสตร์ ของสถำนศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ประกันคุณภาพและการมีงานท า 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 9 สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 10 พัฒนาการเรียนรู้สองภาษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการและองค์กรภายนอก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 12 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี 

4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 
 เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2481 กรมอาชีวศึกษาร่วมมือกับจังหวัดสิงห์บุรี  ได้เปิดสอน 
วิชาช่างไม้ระดับประถมอาชีพที ่โ รงเรียนฝึกหัดครู  (ครู ป. )  ต าบลบางประทุน  อ า เภอพรหมบุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ปีต่อมาทางจังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนอยู่ค่อนข้างไกล การติดต่อประสานงานไม่
สะดวกจึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา  ห่างจากตัวจังหวัดมาทางใต้
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นวัดร้าง ชื่อว่า วัดใต้  มีเนื้อที่ 16 ไร่เศษ อยู่ในเขต หมู่ที่ 6 
ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนช่างไม้สิงห์บุรี ในปี พ.ศ. 2501 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เพ่ือเป็นการยกระดับและวางแผนด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคสิงห์บุรี  ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 

4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
          ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
          ชื่อภาษาอังกฤษ Singburi Technical college 
          ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที ่4 ถนนวิไลจิตต์ ต าบลบางพุทรา  
          อ าเภอเมือง จังวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย ์1060 
          โทรศัพท ์    โทร. 036-511232, 036-511916 
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เนื้อท่ีของสถานศึกษา 16 ไร่ 2 งาน 
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  14  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  77  ห้อง  ได้แก่ 
1. อาคาร 1 จ านวน 1 หลัง 18 ห้อง 
2. อาคาร 2 จ านวน 1 หลัง 11 ห้อง 
3. อาคาร 3 จ านวน 1 หลัง 16 ห้อง 
4. อาคาร 4 จ านวน 1 หลัง 22 ห้อง 
5. อาคาร โรงอาหารหอประขุม จ านวน 1 หลัง 1 ห้อง 
6. อาคาร 1 จ านวน 2 หลัง 6 ห้อง 
7. อาคาร 1 จ านวน 2 หลัง 8 ห้อง 
8. อาคาร 1 จ านวน 2 หลัง 5 ห้อง 
9. อาคาร 1 จ านวน 2 หลัง 13 ห้อง 
10. อาคาร 1 จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง 
11. อาคาร 1 จ านวน 1 หลัง 3 ห้อง 
12. อาคาร 1 จ านวน 1 หลัง 10 ห้อง 
13. อาคาร 2 ชั้น แบบแถว จ านวน 3 หลัง 21 ห้อง 
14. บ้านเดี่ยว จ านวน 6 หลัง 20 ห้อง 
 
    สีประจ ำวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
 สีชมพูขำว 
    ต้นไม้ สัญลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี 
 ต้นสักทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ข้อมูลบุคลำกร 
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี 

6.1 อัตรำก ำลัง ปีงบประมำณ 2559  ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2558 

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร 

อัตรำก ำลังของ วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี                                            มีบุคลำกรทั้งสิ้น   129   คน     
 ก. ข้ำรำชกำร      77 คน 
  1. ผู้บริหาร     4 คน 
  2. ข้าราชการครู  70 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน    3 คน 
 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ       9 คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน  - คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน    9 คน 
 ค. พนักงำนรำชกำร       1 คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน    1 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว     42 คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน    9 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน  33 คน 

          จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร                       -        คน 
          ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำร                       -        คน 
  

 ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง  - คน 
  1. ข้าราชการ   - คน 
  2. ลูกจ้างประจ า  - คน  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 6.2 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ                    คน 
  ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน                    รวม 
- ต่ ากว่า ม.6   - คน         11 คน   - คน 
- ปวช./ ม.6   - คน           5 คน   -  คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน         22 คน   - คน 
- ปริญญาตรี          46 คน           7 คน   - คน 
- ปริญญาโท          33 คน    คน        - คน 
- ปริญญาเอก   1 คน   - คน   -  คน   

           รวม      80  คน     รวม    45   คน     - คน 
 
       6.2.1 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 
  ก. ครูผู้สอน           ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน                   รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร         71 คน         12 คน - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน           -           คน - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  9 คน         32 คน - คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน           -  คน - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ  - คน           1 คน - คน 

           รวม      80  คน     รวม    45   คน     - คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         6.3 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
              6.3.1 ข้ำรำชกำร  รวม  129  คน (ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำขกำรพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายประสาร พันธ์ลิมา ป.โท ผู้บริหาร 
 2. นายชวลิต พ่ึงโภคา ป.โท ผู้บริหาร 
 3. นายสุนทร คลังเงิน ป.โท ผู้บริหาร 
 4. นายสิทธิชัย จันทสุข ป.โท ผู้บริหาร 
 5. นายมานัต สว่างเรือง ป.โท สามัญสัมพันธ์ 
 6. นางพูนศรี สังข์ทอง ป.โท สามัญสัมพันธ์   

7. นางสาวประนอม   ทองสอาด ป.โท สามัญสัมพันธ์   
8. นางโชติกา ดาราโพธิ์ ป.ตรี สามัญสัมพันธ์   
9. นางบังอร ภิงคะสาร ป.โท สามัญสัมพันธ์   
10. นายวิสุทธิ์ ใจกว้าง ป.โท สามัญสัมพันธ์   
11. นางวนิดา พวงนัดดา ป.โท สามัญสัมพันธ์   
12. นางวัลลภา ใจกว้าง ป.โท สามัญสัมพันธ์   
13. นายศิริชัย ชูชื่น ป.ตรี สามัญสัมพันธ์   
14. นางสุมล ศรประสิทธิ์ ป.โท สามัญสัมพันธ์   

15. นางกรณิการ์ พันพอน ป.โท สามัญสัมพันธ์   
16. นายสุพัฒน์ เจดีย์ ป.โท สามัญสัมพันธ์   
17. นางกนกรัตน์ อินขุนทด ป.ตรี สามัญสัมพันธ์   
18. นางเมตตา ทิพรัตน์ ป.ตรี สามัญสัมพันธ์   
19. นางณัฎฐนิช       บุญรักศรพิทักษ์ ป.โท สามัญสัมพันธ์  

20. นายเดชชัย วงษ์อุบล ป.ตรี สามัญสัมพันธ์   

21. นายโกศล ฐิติกาล ป.ตรี ช่างยนต์   

22. นายธัชพงศ์ พานิชพงษ์ ป.ตรี ช่างยนต์   

23. นายสมเกียรติ สุขปาน ป.ตรี ช่างยนต์   

24. นายประดล อู่สุวรรณ ป.ตรี ช่างยนต์   

25. นายประเสริฐ    เทียมเหรียญทอง        ป.โท ช่างยนต์  

26. นายพิพัฒน์ ต้องเชื่อ ป.ตรี ช่างยนต์  

27. นายชญานิน สง่าเพ็ชร ป.ตรี ช่างยนต์  

28. ว่าที่ ร.ต.นิสันต ์ ถาเต็ม ป.โท ช่างยนต์  
29. นายนพพร สุขีวัฒน์ ป.โท เครื่องมือกล   

30. นายสมชัย จินดาละออง ป.ตรี เครื่องมือกล   



 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

  
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

31. นายเสริม ร่วมสุข ป.ตรี เครื่องมือกล   
32. นายสามภพ งามบุญรัตน์ ป.ตรี เครื่องมือกล   
33. นายธนเดช ศรีเถื่อน ป.โท เครื่องมือกล   
34. นายเลิศศักดิ์ ทองโต ป.โท เครื่องมือกล   
35. นายวิชาญ พันธ์บุญนาค ป.ตรี เครื่องมือกล   
36. นายวินัย เหลือสิงกุล ป.โท เครื่องมือกล   
37. นายสมพัสตร์         พูลสุข ป.ตรี เครื่องมือกล 

 38. นายบรรจบ เขียวบุรี ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ   
39. นางแก้วกัลยา ราชสุภา ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ   
40. นายสมพร เธอจันทึก ป.ตรี ช่างเชื่อมโลหะ   
41. นายสมโรจน์ พลายงาม ป.โท ช่างเชื่อมโลหะ   
42. นายเจตนา พงษ์พยุหะ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
43. นายสมชาย ทิพรัตน์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
44. นายนิกร ชอบเจริญ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
45. นายสุทิน แก้วเกิด ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
46. นายบุญชัย นาคนัตถ์ ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
47. นายสมัย อุดมศรี ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
48. นายประเสริฐ คุ้มครอง ป.ตรี ช่างไฟฟ้าก าลัง   
49. นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์ ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง   
50. นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง   
51. นางสาวกฤษณะรักษณ์  มิ่งโอโล ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง 

 52. นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์   
53. นายสนอง โตเสือ ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์   
54. นายบุญถม เดชหามาตย์ ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์   
55. นายกัมพล ยุทธวิริยะ ป.โท ช่างอิเล็กทรอนิกส์   
56. นางส าเร็จ ผ้าผิวดี ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์   
57. นายปรารถนา ราชสุภา ป.ตรี ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
58. นายบุญเนือง แก้วมณี ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ  
59. นายสุพิน วรรณรส ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ  
60. นางสาวทัศน์วรรณ        อุ่นน้ าใจ ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ  
61. นายนิพนธ์ แก้วเกิด ป.เอก เทคนิคคอมพิวเตอร์  
62. นายธนากร แก่นแก้ว ป.ตรี เทคนิคคอมพิวเตอร์  
63. นายสุภไกร เหง้าสีไพร ป.โท ช่างก่อสร้าง  
64. นายสมบูรณ์ ช้างพ่ึง ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
65. นายสิริพงศ์ เสือเอ่ียม ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  
66. นายวัชระ เข็มเพ็ชร ป.ตรี ช่างก่อสร้าง  

   



ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

 (ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) สอนวิชา (ป.เอก/โท/ตรี..) 

67. นายอภิชาติ ศุภเมธี ป.ตรี ช่างก่อสร้าง   

68. นายขวัญชัย            ชัยรุ่งโรจน์สกุล ป.ตรี ช่างก่อสร้าง   

69. นายชาญณรงค์ สายสุวรรณ์ ป.โท ช่างก่อสร้าง   

70. นายมานัด ข าสุข ป.โท ช่างก่อสร้าง   

71. นางอ้อมใจ เธอจันทึก ป.ตรี ช่างซ่อมบ ารุง   

72. นายเดชา ฮวบหิน ป.โท ช่างซ่อมบ ารุง   

73. ว่าที ่ร.ต.เฉลิมกิตต ์   เมาวิรัตน์ ป.โท ช่างซ่อมบ ารุง   

74. นายสมพงษ์ การภักดี ป.โท เทคนิคพ้ืนฐาน   

75. นางบุษรา ศิริวรรณ์ ป.ตรี   จพง.การเงินและบัญชี  

76. นางสาววันเพ็ญ ฟักโต ป.ตรี   จพง. ธุรการ  

77. นางสาววราภรณ์ วรรณทอง ป.ตรี   จพง. ธุรการ   

                 6.3.2  ลูกจ้ำงประจ ำ  รวม  9  คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางสาวผกา            ผลาฏิศัย ป.ตรี - พนักงานพิมพ์ 

2. นายสุเทพ              ไล้เลิศ ม.3 - พนักงานพิมพ์ 

3. นางประภา             ร่วมสุข อนุปริญญา - พนักงานพิมพ์ 

4. นายเกษม               ฤกษ์ดี ม.3 - พนักงานบริการ 

5. นายณิขิต                ใจเที่ยง ป.4 - พนักงานขับรถยนต์ 

6. นางสาวอรุณี           ราชประสิทธิ์ ป.ตรี - พนักงานพิมพ์ 

7. นายสมบัติ              น่วมจิตร ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ 

8. นายเผชิญ              พงษ์ขาว ปวส. - ช่างไม้ 

9. นางอารมณ์             จันทสุข ป.ตรี - พนักงานพิมพ์ 

                6.3.3 พนักงำนรำชกำร  รวม  1  คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายจ าเริญ             ทอนบุญมา ป.โท ช่างไฟฟ้าก าลัง - 

                 

 



              6.3.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว  รวม  42  คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

 

(ป.เอก/ป.โท/ป.
ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสุเทพ               บุตรอ่อน ป.ตรี  ช่างยนต์ - 
2. นายภานุพล             ทาเอ้ือ  ป.ตรี  ช่างยนต์ - 
3. นายศุภชัย               แก้วสว่าง  ป.ตรี  ช่างกลโรงงาน - 
4. ว่าที่ ร.ต.วรวิทย ์       อินทร์ปาน  ป.ตรี  ช่างไฟฟ้าก าลัง - 
5. นายศักดิ์สิทธิ์           สโมสรสุข  ป.ตรี   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 
6. นายกิตติชัย             แซ่ตั้ง ป.ตรี  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 
7. นายศุภชัย              บุญมาก ป.ตรี  ช่างซ่อมบ ารุง - 
8. นายทศพล              สิงหท์อง ป.ตรี  เทคนิคคอมพิวเตอร์ - 
9. นายพีรพงษ์             กลัน่แจ้ง ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน - 
10. นายสิงคโป            พวงนาค ปวส. - จนท.งานพัสดุ 
11. นางสาวธัญทิพย์      พานทอง ปวส. - จนท.งานพัสดุ 
12. นายบัณฑิต            กลิ่นผล อนุปริญญา - จนท.งานอาคารสถานที่/พัสดุ 
13. นายสุชาติ             ธรรมสนธิเจริญ      ปวช. - พนักงานขับรถยนต์ 
14. นางสาววัชรินทร ์    เข้มสกุล             อนุปริญญา - จนท.งานทะเบียน 
15. นางเนาวรัตน์         นิลจันทร์            ปวส. - จนท.งานสารบรรณ 
16. นางอมรรัตน์          จินดาละออง   ปวท. - จนท.งานสวัสดิการฯ 
17. นางวรรณพร          แจ่มจันทร์          ปวส. - จนท.งานทะเบียน/เอกสารฯ 
18. นางสุพรรษา          สีมาพันธ์           ปวส. - จนท.งานกิจกรรมฯ/โครงการฯ 
19. นางพรทิพย์           ถนอมไทย         ปวช. - จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด 
20. นางสาววิภา          ขันทอง             ปวส. - จนท.งานบุคลากร/การเงิน 
21. นางสาวสะใบแพร    รอดห้อย           ปวส. - จนท.งานวัดผลและประเมินผล 
22. นางอรนงค์            เหง้าสีไพร          ปวส. - จนท.งานประกันฯ/วิจัยฯ/ความร่วมมือฯ 
23. นางสาวฐานิศร์        มณีนารถ           ป.ตรี - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 
24. นางสาววิราศิณ ี      จันทร์จิระ          ปวส. - จนท.งานแนะแนวฯ/ครูที่ปรึกษา 
25. นางสาวหัทยา         สุจรรยา            ปวส. - จนท.งานการเงิน 
26. นางสาวสุภัชญา       ทรัพย์เจริญ       ปวส. - จนท.งานหลักสูตรฯ 
27. นางสาวหิรัญญา      วินทชัย            ปวส. - จนท.งานทวิภาคี/สื่อฯ 
28. นางสาวกอบกุล       ทองค า            ปวส. - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 

29. นางสาวขนิษฐา       สอนศรี           ปวส. - จนท.งานปกครองฯ 

30. นายยศพร             โอภาส ปวส. - พนักงานขับรถยนต์ 
31. นางวันเพ็ญ            ร่วมรักษ์ ม.6 - คนงาน 
32. นายส ารวย             น่วมจิตร ป.7 - คนงาน 

33. นายสายัณห์           จูมทอง ม.3 - คนงาน 



ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

 
(ป.เอก/ป.โท/ป.

ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
34. นางสาวนิลวรรณ     ตรีเสียน          ป.6 - คนงาน 

35. นายสมพงษ์           ภู่สุรินทร์         ม.6 - คนงาน 

36. นางสาวเรณู           พรหมอยู่        ม.3 - คนงาน 

37. นางจันทร์สุดา         นัดดาพรหม    ม.3 - คนงาน 

38. นายชุมพล             คนพินิจ        ปวช. - คนงาน 

39. นายบริบูรณ์           อ่อนสิงห์       ป.4 - ยามรักษาการณ์ 
40. นายธนัท               พันธ์เสือ       ปวช. - ยามรักษาการณ์ 

41. นายช านาญ           ทองวิลัย        ม.3 - ยามรักษาการณ์ 

42. นายนิพนธ์             โพธิ์อ้น         ป.6 - ยามรักษาการณ์ 
 
 
 


