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วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และมำตรกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เป็นผู้ นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลั ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร้ างเครื อข่ายความร่ ว มมื อให้ ทุกภาคส่ ว นมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาการจั ดการอาชีว ศึ ก ษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

ยุทธศำสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มำตรกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
การสร้างและกระจายโอกาส
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. นโยบำยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทุกระดับเพื่อกำรขับเคลื่อน
ประเด็นหลัก 1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียน กำรสอน กำรวัดผลประเมินผล
เน้นคุณภำพในระดับห้องเรียน
การจัดหลักสูตรญานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
นโยบายประเทศไทย 4.0
ภาษาต่างประเทศ
ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
- ทวิภาคี
การเป็นผู้ประกอบการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินสมรรถนะผู้สาเร็จตามมาตรฐานอาชีพ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
STEM EDUCATION
- ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- การคิดวิเคราะห์ ทักษะ 3R8C ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ค่านิยมและจิตสานึก
ที่ดี ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ธนาคารขยะ
พัฒนาระบบการสอบ V-NET ให้ได้มาตรฐาน
พัฒนารูปแบบหนังสือให้เหมาะสมกับยุต Thailand 4.0
- การสอนทางไกล DLIT/DLTV และโครงการพระราชดาริ
- พัฒนาครูแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) ให้ตอบโจทย์ความต้องการครูในศตวรรษที่ 21
พัฒนาครูแนวใหม่เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยดี คนดี มีวินัย รักภูมิใจ ในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยการจัดการ STAR ATEMS
- พัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบการนิเทศ

ประเด็นหลัก 2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพียงพอ ครบกลุ่ม ตรงสำขำ พัฒนำต่อเนื่อง
แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ
ครูมืออาชีพและผู้บริหารมืออาชีพ
ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ
- ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ
วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา)
การพัฒนาทักษะอาชีพ
TVET TEPE Onlie
- พัฒนาครูในสถานประกอบการ
พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี)
พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี
เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร
จัดทาแผนอัตรากาลังล่วงหน้า 10 ปี
พัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู
การเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
เร่งแก้ปัญหาความขาดแคลนครู
ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพ ในการสอนและการฝึกทักษะอาชีพอย่างเต็มที่
ประเมินสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนา
พัฒนาครู ครูฝึก ครูนิเทศ โดยใช้ภูมิเป็นฐาน
Boot Camp
- TVET TEPE Online
สร้างระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนัด
ปรับระบบการได้มาซึ่งวิทยฐานะ
ปรับการจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
สร้างขวัญกาลังใจซ่อม บ้านพักครู

ประเด็นหลัก 3. ผลิต พัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำประเทศ
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณเพียงพอ คุณภำพ มำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมเครือข่ำย
ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาทรับน้องใหม่
การผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม)
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบ(การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม)
- กรอ. อ.กรอ. อศ.
สานพลังประชารัฐ
วิจัยและใช้ประโยชน์
เพิ่มปริมาณผู้เรียนและทวิศึกษา
ม. 44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
เตรียมความพร้อมกาลังคนในยุคประเทศไทย 4.0
ส่งเสริมความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษา รัฐและเอกชนสร้างความร่วมมือผลิตกาลังคนระดับ
จังหวัด/พื้นที่ ( กศจ. อศจ.) สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษา กรอ. อศ. / อ.กรอ.อศ.
- พัฒนาระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น สอศ. สกอ.
ทวิภาคี
- ทวิศึกษา
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับการเตรียมกาลังคน APEC (ความร่วมมือ
ต่างประเทศ)
อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (Re-profile) ทบทวนบทบาทสถานศึกษา ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็น
เลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
- Re-branding
- Database of Supply and Demand
- Excellent Model School
- Standard and Certification Center
- การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม วิจัยนโยบาย (อาชีวศึกษา)

ประเด็นหลัก 4. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
อำชีวะเพื่อคนทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง
ดึงนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ
อาชีวะทุกช่วงวัย
อาขีวะตลอดชีวิต
เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre. VEd.)
สร้างโอกาสให้ทุกคนไก้เข้าถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึง
แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก (รัฐ)
- แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่ประสบปัญหากิจการ (เอกขน)
แก้ปัญหาเด็กตกหล่น
เพิ่มหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre. Ved.) (กรณีศึกษาความเป็นไปได้)
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ ตลอดชีวิต ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ประเด็นหลัก 5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
กำรใช้ ICT เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร
บูรณาการเครือข่าย ICT
- บูรณาการ Content
- บูรณาการสื่อ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ประเด็นหลัก 6. พัฒนำระบบ บริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทกุ ภำคส่วนมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณ
แผนการศึกษาแห่งชาตอ พ.ศ. 2560 – 2574
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
Road Map กระทรวงศึกาธิการ ระยะ 1 ปี 5 ปี และ 15 ปี
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2561 (แผนคาขอ)
พ.ร.บ. การศึกษาชาติ
การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
การลดปัญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน
การบริหารงานส่วนภูมิภาค
(ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอานาจ)

-

รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
(การจัดระบบบริหารจัดการ อาขีวศึกษาเอกชน)
ปรับค่าใช้จ่ายรายหัว
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
กาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา
ปรับกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบนพื้นฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ธรรมาภิบาลการในการบริหารจัดการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมองค์กร
สนับสนุนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต.

3. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเที่ยม
2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน 1 ปี จะทาให้ครูประจาชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 2 ปี จะทาให้มีครูประจาขั้นครบทุกห้อง
ภายใน 5 - 10 ปี จะทาให้ครูตรงสาขา
4. ภายใน 2 ปี จะทาให้เด็กเรียนท่องจาในสิ่งที่ควรจา และนาสิ่งที่จาเป็นไปฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน
5. ภายใน 5 ปี จะทาให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
7. ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
8. ภายใน 10 ปี ผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
4. กรอ.อศ อ.กรอ.อศ.
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับ APEC
7. ทวิภาคี
8. ทวิศึกษา
9. ทวิวุฒิ
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ

11. RE – profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
12. แนะนาวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13. สร้างความร่วมมือผลิตกาลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ.อศจ)
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
(RE-branding/Excellent ModelSchool/Database Of Supply and Demand/Stadard
and Centification Center)
15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน สอศ. และ สกอ.
16. สร้างความยืดหยุ่นระกว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (รมว.ศธ.พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
1. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
3. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
4. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
5. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
1. ความมั่นคง
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
1. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรานได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4. รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกีบสิ่งแวดล้อม
6. บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอานาจ
4. พัฒนาคนทุกข่วงวันให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และ อัตลักษณ์
ปรัชญำ
วินัยดี มีวชิ าเป็นเลิศ เทิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มุง่ มั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล
สามารถประกอบอาชีพได้และเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ

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

เป้ำประสงค์
1. เพิม่ สัดส่วนจานวนผูเ้ รียนร้อยละ 5
2. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสื่อสารสองภาษา
3. สถานประกอบการและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย

อัตลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
“ เป็นคนดี มีฝมี ือ ”
เป็นคนดี คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้
1. มีคุณธรรมพื้นฐานครบถ้วน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ
2. มีจิตอาสา ร่วมธารงรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม
3. เลื่อมใสศรัทธาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. มีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ
5. ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุขและสารเสพติด

มีฝีมือ คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้
1. มีทักษะความชานาญในสาขางานที่ทาเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
2. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ต่อสังคม
3. สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลายมาใช้ในการประกอบอาชีพได้

2. เอกลักษณ์/จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและควำมโดดเด่น
เอกลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
“ แหล่งฝึกทักษะเป็นช่ำงที่ดี มีฝมี ือ ”
มีลักษณะหรือสภำพ ดังนี้
1. มีผู้บริหาร ครู บุคลากรที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
2. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. มีเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้
4. มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ เอื้อต่อการเรียนรู้
5. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา

จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้และทักษะ
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Engineering Practice Innovation Competition
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพนานาชาติ ประจาปี 2557 ( 2014 Skills Competiion of China’s Vocational Colleges )
ณ วิทยาลัยเทคนิค เทียนจิน ชิโน – เยอรมัน (TianjinSino-GermanVocational Technical College)
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2557
2. ได้ร างวัล ชนะเลิ ศ การแข่งขันทักษะวิช าชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ประเภททักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC ระหว่างวันที่ 3 –7 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
3. เครื่อ งเตือ นภัย และตรวจสอบระดับ น้า ได้ร างวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ 3 จากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
4. ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ด้ ว ยโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรล (PLC) ได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย
5. Program Motorcycle park Service ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคน
รุ่นใหม่ ระดับชาติ (ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์) ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
6. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2557
7. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2557
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ซอฟแวร์จาลองการทางานเสมือนจริง เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
9. เครื่องตัดเหล็กเอนกประสงค์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่ น ใหม่ ระดั บ ชาติ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระหว่ า งวั น ที่ 4 – 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ณ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาชีวศึกษานครสวรรค์

3. ยุทธศำสตร์ ของสถำนศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ประกันคุณภาพและการมีงานทา
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
เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2481 กรมอาชี ว ศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ได้เปิดสอน
วิ ช าช่ า งไม้ ร ะดั บ ประถมอาชี พ ที่ โ รงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู (ครู ป.) ตาบลบางประทุ น อาเภอพรหมบุ รี
จังหวัดสิงห์บุรี ปีต่อมาทางจังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนอยู่ค่อนข้างไกล การติดต่อประสานงาน
ไม่ ส ะดวกจึ ง ได้ ย้ า ยโรงเรี ย นมาอยู่ ท างฝั่ ง ตะวั น ตกของแม่ น้าเจ้ า พระยา ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด มาทางใต้
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นวัดร้าง ชื่อว่า วัดใต้ มีเนื้อที่ 16 ไร่เศษ อยู่ในเขต หมู่ที่ 6
ตาบลบางพุทรา อาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนช่างไม้สิงห์บุรี ในปี พ.ศ. 2501
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เพื่อเป็นการยกระดับและวางแผนด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับ แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ Singburi Technical college
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตาบลบางพุทรา
อาเภอเมือง จังวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 1060
โทรศัพท์ โทร. 036-511232, 036-511916
โทรสาร โทร. 036-511487
เว็บไซต์ http://www.sbtc.ac.th
อีเมล
E-mail : sbtc_data@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา 16 ไร่ 2 งาน
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 77 ห้อง
1. อาคาร 1
2. อาคาร 2
3. อาคาร 3
4. อาคาร 4
5. อาคาร โรงอาหารหอประขุม
6. อาคาร 1
7. อาคาร 1
8. อาคาร 1
9. อาคาร 1
10. อาคาร 1
11. อาคาร 1
12. อาคาร 1
13. อาคาร 2 ชั้น แบบแถว
14. บ้านเดี่ยว

ได้แก่
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
6

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

สีประจำวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
สีชมพู ขำว
ต้นไม้ สัญลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ต้นสักทอง

18
11
16
22
1
6
8
5
13
14
3
10
21
20

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

6. ข้อมูลบุคลำกร
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี
6.1 อัตรำกำลัง ปีงบประมำณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559
ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรำกำลังของ วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ก. ข้ำรำชกำร
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้ำงประจำ
1. ทาหน้าที่สอน 2. ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงำนรำชกำร
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน

มีบุคลำกรทั้งสิ้น 128 คน

5
69
3

8
1

10
32

คน

8

คน

1

คน

42

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร
ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำร
ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง 1. ข้าราชการ 2. ลูกจ้างประจา -

77

คน
คน
คน

คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
คน
ก. ครูผู้สอน
ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน
- ต่ากว่า ม.6 คน
9
- ปวช./ ม.6 คน
7
- ปวส./อนุปริญญาตรี คน
20
- ปริญญาตรี
47
คน
7
- ปริญญาโท
32
คน - ปริญญาเอก
1
คน รวม
80
คน
รวม
43
6.2.1 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง
ก. ครูผู้สอน
ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
70
คน
11
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
10 คน
31
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ คน
1
รวม
80
คน
รวม
43

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
6.3.1 ข้ำรำชกำร รวม 128 คน (ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน)
ชื่อ – สกุล
1. นายประสาร
2. นายชวลิต
3. นายสุนทร
4. นายสิทธิชัย
5. นายบุญเลิศ
6. นางสุมล
7. นางพูนศรี
8. นางสาวประนอม
9. นางโชติกา
10. นางบังอร
11. นายวิสุทธิ์
12. นางวนิดา
13. นางวัลลภา
14. นายศิริชัย
15. นางกรณิการ์
16. นายสุพัฒน์
17. นางกนกรัตน์
18. นางเมตตา
19. นางณัฎฐนิช
20. นายเดชชัย
21. นายเทพฤทธิ์
22. นายสุชาติ
23. นายโกศล
24. นายธัชพงศ์
25. นายประดล
26. นายประเสริฐ
27. นายชญานิน
28. ว่าที่ ร.ต.นิสันต์
29. นายธงชัย
30. นายนพพร
31. นายเสริม
32. นายธนเดช
33. นายเลิศศักดิ์

พันธ์ลิมา
พึ่งโภคา
คลังเงิน
จันทสุข
ชาญณรงค์
ศรประสิทธิ์
สังข์ทอง
ทองสอาด
ดาราโพธิ์
ภิงคะสาร
ใจกว้าง
พวงนัดดา
ใจกว้าง
ชูชื่น
พันพอน
เจดีย์
อินขุนทด
ทิพรัตน์
บุญรักศรพิทักษ์
วงษ์อุบล
วิทยาวุฒิไกร
ทาทอง
ฐิติกาล
พานิชพงษ์
อู่สุวรรณ
เทียมเหรียญทอง
สง่าเพ็ชร
ถาเต็ม
วงษ์วิโรจน์
สุขีวัฒน์
ร่วมสุข
ศรีเถื่อน
ทองโต

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
สามัญสัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างยนต์
เครื่องมือกล
เครื่องมือกล
เครื่องมือกล
เครื่องมือกล

ชื่อ – สกุล
34. นายวิชาญ
พันธ์บุญนาค
35. นายวินัย
เหลือสิงกุล
36. นายสมพัสตร์
พูลสุข
37. นายบรรจบ
เขียวบุรี
38. นางแก้วกัลยา
ราชสุภา
39. นายสมพร
เธอจันทึก
40. นายสมโรจน์
พลายงาม
41. นายเจตนา
พงษ์พยุหะ
42. นายสมชาย
ทิพรัตน์
43. นายนิกร
ชอบเจริญ
44. นายสุทิน
แก้วเกิด
45. นายบุญชัย
นาคนัตถ์
46. นายสมัย
อุดมศรี
47. นายประเสริฐ
คุ้มครอง
48. นายคุณาวุฒิ
เครือสินธุ์
49. นายชุมพล
เภาเสงี่ยมสุขขี
50. นางสาวกฤษณะรักษณ์ มิ่งโอโล
51. นายณรงค์ศักดิ์
แสงเงิน
52. นายสนอง
โตเสือ
53. นายบุญถม
เดชหามาตย์
54. นายกัมพล
ยุทธวิริยะ
55. นางสาเร็จ
ผ้าผิวดี
56. นายปรารถนา
ราชสุภา
57. นายบุญเนือง
แก้วมณี
58. นายสุพิน
วรรณรส
59. นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้าใจ
60. นายปรีชา
ปรือปรัง
61. นายนิพนธ์
แก้วเกิด
62. นายธนากร
แก่นแก้ว
63. นายสุภไกร
เหง้าสีไพร
64. นายสมบูรณ์
ช้างพึ่ง
65. นายสิริพงศ์
เสือเอี่ยม
66. นายวัชระ
เข็มเพ็ชร
67. นายอภิชาต
ศุภเมธี
68. นายขวัญชัย
ชัยรุ่งโรจน์สกุล
69. นายชาญณรงค์
สายสุวรรณ์

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.เอก
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เครื่องมือกล
เครื่องมือกล
เครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคคอมพิวเตอร์
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง

วุฒิการศึกษา

ชื่อ – สกุล

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

70. นายมานัด
71. นางอ้อมใจ
72. นายเดชา
73. ว่าที่ ร.ต.เฉลิมกิตต์
74. นายสมพงษ์
75. นางบุษรา
76. นางสาววันเพ็ญ
77. นางสาววราภรณ์

ขาสุข
เธอจันทึก
ฮวบหิน
เมาวิรัตน์
การภักดี
ศิริวรรณ์
ฟักโต
วรรณทอง

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
ช่างก่อสร้าง
ช่างซ่อมบารุง
ช่างซ่อมบารุง
ช่างซ่อมบารุง
เทคนิคพื้นฐาน

สอนวิชา

จพง.การเงินและบัญชี
จพง. ธุรการ
จพง. ธุรการ

6.3.2 ลูกจ้ำงประจำ รวม 8 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)
ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

1. นางสาวผกา
2. นายสุเทพ
3. นางประภา
4. นายณิขิต
5. นางสาวอรุณี
6. นายสมบัติ
7. นายเผชิญ
8. นางอารมณ์

ผลาฏิศัย
ไล้เลิศ
ร่วมสุข
ใจเที่ยง
ราชประสิทธิ์
น่วมจิตร
พงษ์ขาว
จันทสุข

ป.ตรี
ม.3
อนุปริญญา
ป.4
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์
พนักงานพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
ช่างไม้
พนักงานธุรการ

6.3.3 พนักงำนรำชกำร รวม 1 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)
ชื่อ – สกุล
1. นายอาคม

ชินรัตน์

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ช่างไฟฟ้ากาลัง
-

6.3.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว รวม 42 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)
ชื่อ – สกุล
1. นายสุเทพ
บุตรอ่อน
2. นายภานุพล
ทาเอื้อ
3. นายศุภชัย
แก้วสว่าง
4. นางสาวชลธิชา
แย้มนุ่น
5. นางสาวจิตติ
ทองไทย
6. นายศักดิ์สิทธิ์
สโมสรสุข
7. นายมรกต
กองอินทร์
8. นายศุภชัย
บุญมาก
9. นางสาวสุชาดา
จงจงประสิทธิ์
10. นายพีรพงษ์
กลั่นแจ้ง
11. นางเนาวรัตน์
นิลจันทร์
12. นางสาวฐานิศร์ มณีนารถ
13. นางสาววิภา
ขันทอง
14. นางสาวสุภัชญา ทรัพย์เจริญ
15. นายสิงคโป
พวงนาค
16. นางสาวธัญทิพย์ พานทอง
17. นางสาวสุนันทา จันทราสา
18. นายบัณฑิต
กลิ่นผล
19. นายสุชาติ
ธรรมสนธิเจริญ
20. นายธนกร
ประสงค์
21. นางสาววัชรินทร์ เข้มสกุล
22. นางวรรณพร
แจ่มจันทร์
23. นางอรนงค์
เหง้าสีไพร
24. นางอมรรัตน์
จินดาละออง
25. นางสุพรรษา
สีมาพันธ์
26. นางสาววิราศิณี จันทร์จิระ
27. นางสาวขนิษฐา สอนศรี
28. นางพรทิพย์
ถนอมไทย
29. นางสาวสะใบแพร รอดห้อย
30. นางสาวหิรัญญา วินทชัย
31. นางสาววิชุดา
สถิรรัตน์
32. นางวันเพ็ญ
ร่วมรักษ์
33. นายสารวย
น่วมจิตร
34. นางสาวนิลวรรณ ตรีเสียน

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวท.
ปวช.
ม.6
ปวท.
ปวส.
ปวส.
ปวท.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวช.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ม.6
ป.7
ป.6

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ช่างยนต์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างซ่อมบารุง
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคนิคพื้นฐาน
จนท.งานสารบรรณ
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบุคลากร/การเงิน
จนท.งานการเงิน
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานอาคารสถานที่/พัสดุ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานทะเบียน/เอกสารฯ
จนท.งานประกันฯ/วิจัยฯ/ความร่วมมือฯ
จนท.งานสวัสดิการฯ
จนท.งานกิจกรรมฯ/โครงการฯ
จนท.งานแนะแนวฯ/ครูที่ปรึกษา
จนท.งานปกครองฯ
จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานทวิภาคี/สื่อฯ
จนท.งานหลักสูตรฯ
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ชื่อ – สกุล
35. นายสมพงษ์
36. นางสาวเรณู
37. นางจันทร์สุดา
38. นายชุมพล
39. นายบริบูรณ์
39. นายบริบูรณ์
41. นายชานาญ
42. นายนิพนธ์

ภู่สุรินทร์
พรหมอยู่
นัดดาพรหม
คนพินิจ
อ่อนสิงห์
พันธ์เสือ
ทองวิลัย
โพธิ์อ้น

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)

ม.6
ม.3
ม.3
ปวช.
ป.4
ปวช.
ม.3
ป.6

สอนวิชา
-

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์

