
ส่วนที่  1 
                                                   บทน ำ 

1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเป็นองค์กรหลักในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพ

ที่มีคุณภำพ คุณธรรมสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 

พันธกิจ  
         1.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิชำชีพ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนในระดับสำกล 
         2.  ขยำยโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพให้กับ  ประชำชนทุกช่วงวัย 
         3.  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำภำยใต้หลักธรรมำภิบำลโดยอำศัยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
         4.  พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดอำชีวศึกษำและ
พัฒนำวิชำชีพ 
         5.  พัฒนำครูและบุคลำกรอำชวีศึกษำใหม้ีคุณภำพด้วยวธิีที่หลำกหลำย 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 

- กำรจดักำรเรียนกำรสอนในศูนย์ฝึกอบรมวิชำชพีประจ ำอ ำเภอในจังหวดัชำยแดนใต้ 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรผลิต และพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำเพื่อสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
- เสริมสร้ำงคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
- กำรพัฒนำกำรประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
- กำรส่งเสริมกำรจัดกจิกรรมกำรดูแลผู้เรียนอำชีวศึกษำภำครัฐ/ภำคเอกชน 
- กำรขับเคลื่อนกำรจดักำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ 
- กำรผลติสื่อกำรเรียนรูแ้ละฝึกทักษะภำษำอังกฤษกำรสื่อสำรเพื่อก้ำวสูอ่ำชีพ 
- กำรวจิัยและพัฒนำกำรจัดสถำนที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพำะทำงอำชวีศึกษำ 
- กำรส่งเสริมพัฒนำกำรวิจัยและบริหำรจดักำรทรัพย์สินทำงปัญญำด้ำนสิง่ประดิษฐ์ 
- กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ 
- กำรอบรมสัมมนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
- กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์อำชีวศกึษำและสร้ำงรำยไดร้ะหว่ำงเรียนโรงเรียนเอกชน 
- กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำทวิภำคีต้นแบบ 
- กำรขยำยและยกระดับกำรจดักำรอำชีวศกึษำระบบทวิภำคี 
- กำรพัฒนำหลักสูตรระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร ให้สอดคล้อง  
  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 
- กำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ 
- กำรพัฒนำรูปแบบและยกระดับคุณภำพศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน  



- ควำมรว่มมือผลิตก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำตอบสนองกำรผลิตและบริกำรใน 10 กลุ่ม   
  อุตสำหกรรมหลัก 
- อำชีวะพัฒนำ 
- อำชีวะอำสำ 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพฒันำศักยภำพก ำลังคนดำ้นกำรอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ 

- พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้เพื่อฝึกทกัษะกำรคดิ และกำรแก้ปัญหำในกำรเรียนวชิำชพี 
- พัฒนำมำตรฐำนควำมสำมำรถดำ้นภำษำอังกฤษของผู้เรียน 
- กำรจำ้งครวูิชำชีพผู้ทรงคุณค่ำ 
- กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
- กำรผลติ พัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพชวีิตครู คณำจำรย ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- กำรซ่อมบ ำรุง และพัฒนำบุคลำกรซ่อมคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบผลิตไฟฟ้ำ  
  พลังงำนแสงอำทิตย ์เบื้องต้น ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร 

 - กำรให้บริกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงไกลดำ้นอำชพีบนพื้นที่สูง 
 - บริกำรเว็บไซต์อำชวีศึกษำ 
 - พัฒนำคุณภำพกำรอำชวีศึกษำเอกชน 
 - ควำมรว่มมือพัฒนำอำชีวศึกษำไทย-จีน 
 - โรงเรียนคุณธรรมอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมในด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
 - สร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
 - กำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
 - กำรจดักำรอำชีวศึกษำด้วยวธิีกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 - กำรฝึกอบรมหลักสตูรวชิำชีพระยะสั้นฐำนสมรรถนะภำคฤดูร้อน 
 - กำรสร้ำงคำ่นิยมอำชีวศึกษำ 
 - ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวงัไกลกังวล 
 - กำรให้บริกำรสถำนีวทิยุเพื่อกำรอำชีพผำ่นสมำร์ทโฟน 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรจดักำรอำชีวศึกษำเพื่อสรำ้งเสริมคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - กำรปลูกจติส ำนึกรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 - กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
 - กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 - กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรอำชวีศึกษำ 
 - กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนโทรทัศน์เพื่อกำรศกึษำ 
 - กำรให้บริกำรส ำนักงำนอัตโนมัติ e-office 
 - กำรจดักำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
 
 



กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  และนโยบำย  เปำหมำย  ยุทธศำสตร
กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำสูสำกล พ.ศ. 2555 – 2569 คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดงันี้ 
         1.  ดำนกำรเพิ่มปริมำณผูเรียนสำยอำชพี ก ำหนดเปำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดย 
              1.1  รักษำเปำหมำยผูเรียนในระดับ ปวช. กำรเพิ่มปริมำณผเูรียนในระดับ ปวส. 
              1.2  ลดปญหำกำรออกกลำงคัน โดยวำงเปำหมำยใหลดลงรอยละ 5 ดวยกำรปองกัน/ดูแล
รำยบุคคลกำรวจิัยพัฒนำ แกปญหำรำยวิทยำลัย/รำยสำขำวิชำ กำรวิเครำะหแกปญหำเชิงระบบ กลุมเปำหมำย
ใน 50 วิทยำลัยที่มีปญหำกำรออกกลำงคันสูง 
              1.3  จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับพื้นที่และภำพรวมตำมควำมตองกำรในแตละสำขำ 
              1.4  เปดโอกำสใหนักเรียนเขำเรียนสำยอำชพีดวยระบบโควตำ 
              1.5  เขำถึงกลุมเปำหมำยผูมีสวนส ำคญัตอกำรเลือกเรียนอำชวีศึกษำในเชิงรกุ ซึ่งไดแก นักเรียน 
และผปูกครอง 
         2.  ดำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝกอบรมวิชำชีพ 
              2.1  จัดอำชวีศึกษำครอบคลุมทุกพื้นที่ สำขำอำชีพ กำรขยำยกลุมเปำหมำย 
              2.2  จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำในรูปแบบกลุมจังหวัด 18 กลมุจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร 
รวม 19 สถำบัน และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ภำคละ 1 แหง จ ำนวน 4 แหง 
              2.3  จัดตั้งสถำนศึกษำอำชวีะอ ำเภอในกลุมอ ำเภอชั้นหนึ่ง              
   2.4  สงเสริมกำรจัดอำชีวะชำยแดนใต สู สันติสุข ศูนยฝกอบรมอำชีวะ อำชีวะสองระบบ 
และกำรจัดหลักสตูรอำชวีะทองถิ่น และสนับสนุนทุนกำรศกึษำแกผูดอยโอกำส 
              2.5  มงุผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่เปนควำมตองกำรของตลำดแรงงำน สำขำที่เปนนโยบำย
รัฐบำล และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขงขันของประเทศ โดยกำรจัดอำชีวศึกษำเฉพำะทำง อำท ิปโตรเคม ี
กำรสรำงเกษตรรนุใหม ครัวไทยสคูรัวโลก พลังงำนทดแทน โลจิสติกส/รถไฟควำมเร็วสูง อัญมณี ยำนยนต
ไฟฟำ อิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
              2.6  ขยำยกลุมเปำหมำยอำชีวะในโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอำชีวะเพื่อคนพิกำร  
อำชีวะวัยแรงงำน อำชีวะสูงวัย อำชวีะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลำดนัดอำชีพ ศูนยซอมสรำงเพื่อชุมชน 
เทียบโอนควำมรแูละประสบกำรณ เพื่อตอยอดและพัฒนำทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills รวมจัด
อำชีวศึกษำในสถำนพินิจ เรือนจ ำ คำยทหำรและ อปท. ฯลฯ 
              2.7  สนับสนนุใหหนวยงำน/องคกร รวมจัดอำชีวศึกษำซึ่งไดแก สถำนประกอบกำร อปท. และ
ภำคเอกชนจำกสำขำอำชีพตำง ๆ ฯลฯ 
              2.8  จัดอำชวีะทำงเลือก อำชีวะทำยำท วิทยำลัยอำชีวศึกษำฐำนวิทยำศำสตร อำชีวะอินเตอร
และอำชีวะเทียบโอนประสบกำรณ 
              2.9  เพิ่มชองทำงกำรเรียนอำชีวศึกษำดวยอำชีวะทำงไกล และเครือขำยวิทยุเพื่อกำรศึกษำ
และพัฒนำอำชีพ (R-radio network) 
         3.  ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำ 
             3.1  ระดับสถำนศึกษำ และระดับหองเรียน ส งเสริมคุณภำพและสร ำงควำมเขมแข็ง
ในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำโดย 
                   - พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรูตำมแนวทำง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, กำรเพิ่มพูนทักษะประสบกำรณจำกกำรเรียนในสถำนที่จริง/สถำนกำรณจริง อำทิ 
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 



                   - พัฒนำระบบนิเทศกำรจัดกำรควำมรูและถำยทอดประสบกำรณจำกครูรุนพี่สูครูรุนใหม
(นิเทศภำยใน) และกำรนิเทศทำงไกล 
                   - สรำงควำมเขมแข็งกำรประกันคุณภำพภำยใน สนับสนุนใหทุกวิทยำลัยผำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกระดับดีมำก และเตรียมพรอมรบักำรประเมินระดับสำกล 
                   - ยกระดบัคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก ใหเปนตำมวัตถุประสงคของกำรจัดตั้ง ตำมควำมตองกำร
ของพื้นที่ และกำรใหบริกำรกลมุเปำหมำยพิเศษ อำทิ คนพิกำร, วัยท ำงำน, สูงวัย, สตร ีฯลฯ 
                   - ใช ICT เพื่อกำรเรียนกำรสอน สนับสนุนควำมพรอมในดำน Hardware สื่อกำรเรียนกำรสอน 
สงเสริมกำรประกวดสื่อ/สื่อออนไลนและจัดตั้งวิทยำลัยตนแบบกำรใช ICT เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
                   - พัฒนำครู สรำงเครือขำยครู Social Media และ Network สนับสนุนใหครูท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ 
                   - จัดหำสื่อ/หนังสือ วัสดุฝก อุปกรณกำรเรียนกำรสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
            3.2  ระดับผเูรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผูเรียนเพื่อใหผูส ำเร็จอำชีวศึกษำ มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำมต ำแหน่งหนำที่ 
(Function Competency) โดยใช V-NET กำรประเมินดำนมำตรฐำนวิชำชีพ และ กำรประเมินระดบัหองเรียน 
สรำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตดวยกิจกรรมองคกำรวิชำชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม วิถีประชำธิปไตย 
ควำมมีวินัย เสริมสรำงทกัษะชีวิต ควำมสำมำรถดำนนวัตกรรม/สิ่งประดษิฐกำรเปนผูประกอบกำร พัฒนำทักษะ
กำรคดิบนพื้นฐำน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy 
รวมทั้งกำรแกปญหำดำนพฤติกรรมและกำรใชเวลำใหเกิดประโยชน อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ ลูกเสือ กีฬำ 
และกำรปองกัน/แกไขกำรทะเลำะววิำท 
             3.3  เตรียมผูเรียนสูกำรเปนประชำคม ASEAN โดยกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนศึกษำ English Program (EP) 
Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใชหลักสูตร/สื่อตำงประเทศ สนับสนุนกำรฝกงำนตำงประเทศ/
บริษัทตำงประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะดำนภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ สงเสริม กำรเรียนรูภำษำ
ประเทศคูคำ จดัระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 
         4.  ดำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
              4.1  ดำนบริหำรทั่วไป ประยุกตใชเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชในกำรบริหำรจัดกำรไดแก Web Portal, 
E-office และ Data basedรวมทั้งกำรปรับภำพลกัษณเชิงบวก 
              4.2  ดำนงบประมำณ ใชแนวทำงStrategic Performance, Based Budgeting: SPBB 
และ Formula Funding โดยกำรจัดงบประมำณตำมควำมจ ำเปนพื้นฐำน ควำมเสมอภำค และตำมนโยบำย, 
กำรกระจำยอ ำนำจจัดซือ้จัดจำง, จัดหำงบประมำณคำสำธำรณูปโภคและคำจำงครูใหเพียงพอ 
              4.3  ดำนบริหำรงำนบุคคล สรำงเครือขำยครู/สมำคมวิชำชีพจัดหำลูกจำง พนักงำนรำชกำร
ใหเพียงพอ รวมทั้งกำรพฒันำระบบบริหำรงำนบุคคลของสถำบันกำรอำชวีศึกษำ 
             4.4  ดำนกำรสรำงควำมรวมมือทุกภำคสวนทั้งในประเทศและตำงประเทศเพื่อพัฒนำ  
กำรจัดอำชีวศึกษำ ดงันี้ 
                    - องคกำร/สมำคมวิชำชีพ สภำอตุสำหกรรม สภำหอกำรคำ กระทรวงแรงงำน กระทรวงอตุสำหกรรม 
สถำนประกอบกำร ในกำรจดัอำชวีศึกษำระบบทวิภำคี กำรฝกงำน ฯลฯ 
                    - ประเทศเพื่อนบำน ประเทศในกลุมอำเซียน 
                    - องคกำรระหวำงประเทศ ไดแก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ 
                    - ประเทศตำง ๆ ในภูมิภำคของโลก ไดแก สำธำรณรัฐประชำชนจีน อิสลำเอล  ญี่ปุน เดนมำรก 
และเยอรมัน 
 
 



2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

วิสัยทัศน์ 
           ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพทั่วถึงและเสมอภำค เป็นก ำลังคน
ที่มีทักษะและศักยภำพ รองรับกำรพัฒนำประเทศที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
         1.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำทุกระดับ/ประเภทเทียมเท่ำระดับสำกล  
         2.  เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทียม  
         3.  ผลิต พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคน  
         4.  พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม  
         5.  เพิ่มประสิทธภิำพระบบบริหำรจดักำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศำสตร์ 
         1.  กำรจดักำรศกึษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ  
         2.  กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำประเทศ  
         3.  กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
         4.  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำต่อเน่ืองตลอดชวีิตอยำ่งทั่วถึงและเท่ำเทียม  
         5.  กำรจดักำรศกึษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         6.  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ   

เป้ำประสงค์ 
         1.  คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น  
         2.  คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตอยำ่งมีคุณภำพ  
         3.  คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต  
         4.  ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของพื้นที่และประเทศ  
         5.  คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ  
         6.  มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรกระจำย
อ ำนำจสู่ภูมิภำค 

 

 

 

 

 



3.  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
และนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
 1.  ควำมมั่นคง 
 2.  สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 3.  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 4.  สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 5.  สร้ำงกำรเติบโตบนคณุภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6.  ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
 1.  ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำนได้ปำนกลำงสูร่ำยได้สูง 
 2.  พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวยัอย่ำงมีคุณภำพ 
 3.  ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 4.  รองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
 5.  สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกจิและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกีบสิ่งแวดล้อม 
 6.  บริหำรรำชกำรแผ่นดนิที่มีประสิทธิภำพ 

4.  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. ภำยใน 1 ปี ให้เด็กทกุคนได้เข้ำถึงคุณภำพกำรศึกษำอยำ่งเท่ำเที่ยม 
 2. ภำยใน 5 ปี ให้ครูใช้ศกัยภำพใช้ศักยภำพในกำรสอนอย่ำงเต็มที่ 
 3. ภำยใน 1 ปี จะท ำใหค้รูประจ ำชั้นครบทุกห้อง 
    ภำยใน 2 ปี จะท ำใหม้ีครูประจ ำขั้นครบทุกหอ้ง 
    ภำยใน 5 - 10 ปี จะท ำให้ครูตรงสำขำ 
 4. ภำยใน 2 ปี จะท ำให้เด็กเรียนท่องจ ำในสิ่งที่ควรจ ำ และน ำสิ่งที่จ ำเป็นไปฝึกคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำ  
              และน ำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ ำวนัได้ครบทุกโรงเรียน 
 5. ภำยใน 5 ปี จะท ำใหม้ีกำรสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน 
 6. ภำยใน 3 ปี จะยกระดบัภำษำอังกฤษให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชวีิตประจ ำวันได้ 
 7. ภำยในปี 2560 ปรับระบบกำรสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภำพของกำรจดักำรศึกษำ 
 8. ภำยใน 10 ปี ผลติก ำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 9. ผลิตคนดอีอกสู่สังคม 
 10. ภำยใน 10 ปี ซ่อมบ้ำนพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
 11. แก้ปัญหำทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 



ส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ 
 1. สรำ้งค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
 2. ม.44 แก้ปัญหำทะเลำะวิวำท 
 3. ม.44 รวมอำชีวะรัฐ/เอกชน 
 4. กรอ.อศ อ.กรอ.อศ. 
 5. ส่งเสริมอำชวีศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน (เฉพำะทำง) 
 6. จัดกำรศึกษำอำชีวศกึษำสู่มำตรฐำนสำกล รองรับ APEC 
 7. ทวิภำค ี
 8. ทวิศกึษำ 
 9. ทววิุฒิ 
 10. ภำษำต่ำงประเทศ 3R8C กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 11. RE – profile สถำนศึกษำอำชวีศึกษำ 
 12. แนะน ำวิชำชีพลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
 13. สรำ้งควำมร่วมมอืผลิตก ำลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ.อศจ)  
 14. สำนพลังประชำรฐัดำ้นกำรยกระดับคุณภำพวิชำชพี 
      (RE-branding/Excellent ModelSchool/Database Of Supply and Demand/Stadard  
                and Centification Center) 
 15. สรำ้งควำมยืดหยุ่นระบบส่งต่อกำรศึกษำระหว่ำงสำยสำมัญและสำยอำชีพ ระดับ ปวช. ปวส.  
               ปริญญำตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน สอศ. และ สกอ. 
 16. สรำ้งควำมยืดหยุ่นระกว่ำงสถำนศึกษำภำครฐัและเอกชนในพื้นที่ 
 17. วิจัย นวัตกรรม สู่กำรใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุร ี
1.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และ อัตลักษณ์ 

ปรัชญำ  

          วินัยด ี  มวีิชำเป็นเลิศ   เทิดชำต ิ  ศำสน ์  กษัตริย์  

วิสัยทัศน์ 
          มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรยีนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ มีทักษะตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ  สำมำรถ
ประกอบอำชีพอิสระ และเป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร 

พันธกิจ 
1.  ผลติและพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ มทีักษะ 
2.  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพ และจัดกำรศึกษำร่วมกันกับเครือขำ่ยควำมร่วมมือทุกภำคสว่น  
3.  ยกระดับคุณภำพคร ูและบุคลำกร ดว้ยวธิีกำรที่หลำกหลำย 
4.  พัฒนำงำนวจิัย นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี สู่เชิงพำณิชย์ 
5.  เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจดักำร และสภำพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่กำรเรียนรู้ที่ด ี 

เป้ำประสงค์ 
        1.  เพิ่มสัดสว่นจ ำนวนผู้เรียนร้อยละ 5 
        2.  ผู้เรียนมีคุณภำพได้มำตรฐำนสื่อสำรสองภำษำ 

         3.  สถำนประกอบกำรและองค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
        4.  ครูและบุคลำกรทุกคนไดร้ับกำรพัฒนำคุณภำพด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

อัตลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสงิห์บุร ี
“ เป็นคนดี   มฝีีมือ ” 

เป็นคนดี  คือ กำรมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้ 
        1.  มีคุณธรรมพื้นฐำนครบถ้วน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภำพ  สะอำด  สำมัคค ี  มีน้ ำใจ 
        2.  มีจิตอำสำ รว่มธ ำรงรักษำสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงำม 
        3.  เลื่อมใสศรัทธำสถำบัน ชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
        4.  มีควำมกตัญญกูตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
        5.  ไม่ข้องเกี่ยวอบำยมุขและสำรเสพติด 

มีฝีมือ   คือ กำรมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี ้
       1.  มีทกัษะควำมช ำนำญในสำขำงำนที่ท ำเป็นที่พึงพอใจของสถำนประกอบกำร 
       2.  สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเองได้อย่ำงมีคณุภำพ รวดเร็ว เรียบร้อย  ถูกต้อง เป็นประโยชน ์ต่อสังคม 
       3.  สำมำรถใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 
       4.  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และทักษะที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ 

อัตลักษณ์สถำนศึกษำคุณธรรม 
“ มีวินัย  ไร้สิ่งเสพติด  มีจิตอำสำ” 



2.  เอกลักษณ์/จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและควำมโดดเด่น 
เอกลักษณว์ิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุร ี

“  แหล่งฝึกทักษะเป็นช่ำงที่ดี  มีฝีมือ  ” 

มีลักษณะหรือสภำพ ดังนี ้
       1.  มีผู้บริหำร  คร ู บุคลำกรที่มีคุณภำพ และมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน 
       2.  มรีะบบบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
       3.  มีเครื่องมือ เครือ่งจักร สื่อ อุปกรณ ์เหมำะสมพอเพียงกับกำรจดักำรเรียนรู้ 
       4.  มีสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ เอื้อต่อกำรเรียนรู ้
       5.  มีควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจดักำรศึกษำ 

จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

ผลงำนระดับนำนำชำติ 
                ปีกำรศึกษำ 2557 

          1. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Engineering Practice Innovation Competition 
ณ วิทยำลัยเทคนิคเทียนจินชิโน – เยอรมัน (TianjinSino-GermanVocational Technical College) 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน   
 ผลงำนระดับชำติ 
                ปีกำรศึกษำ 2560 
  1. รำงวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชำชีพกำรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ทีม 
ณ อำชีวศึกษำสุพรรณบุรี  
 ปีกำรศึกษำ 2559 
  1. รำงวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชำชีพกำรประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยำยเสียง  
ณ อำชวีศึกษำนครสวรรค์ 
 ปีกำรศึกษำ 2558 
  1. รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ( ประเภทที่ 10 สิง่ประดิษฐ์
ด้ำนนวัตกรรมซอฟต์แวร)์ Program Motorcycle park Service ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล ์ 
สำขำบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร  
  2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซอฟแวร์จ ำลอง
กำรท ำงำนเสมือนจริ ง เรื่ องวงจรไฟฟ้ำเบื้องต้น ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ เดอะมอลล์  สำขำบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 
 ปีกำรศึกษำ 2557 
         1. สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  
            2. นักศึกษำรำงวัลพระรำชทำน  

          3. รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพกำรเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล (PLC) ณ วิทยำลัยเทคนิคหนองคำย จังหวัดหนองคำย               
                    4. รำงวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 3 กำรประกวดสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่เครื่องตัดเหล็ก
เอนกประสงค์ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์  สำขำบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร 



 

3.  ยุทธศำสตร์ ของสถำนศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1  ขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศกึษำและกำรฝกึอบรมวิชำชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  เพิ่มปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3  ประกนัคุณภำพและกำรมีงำนท ำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบบริหำรและกำรจดักำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบแผนงำนและงบประมำณ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7  พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8  พัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 9  สร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 10  พัฒนำกำรเรียนรู้สองภำษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 11  ส่งเสริมกำรมีส่วนรว่มของสถำนประกอบกำรและองคก์รภำยนอก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 12  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

4.  ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุร ี

4.1  ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2481 กรมอำชีวศึกษำร่วมมือกับจังหวัดสิงห์บุรี  ได้เปิดสอน 
วิชำช่ำงไม้ระดับประถมอำชีพที่โรงเรียนฝึกหัดครู  (ครู ป.) ต ำบลบำงประทุน  อ ำเภอพรหมบุรี   
จังหวัดสิงห์บุรี ปีต่อมำทำงจังหวัดสิงห์บุรี  ได้พิจำรณำเห็นว่ำโรงเรียนอยู่ค่อนข้ำงไกล กำรติดต่อ
ประสำนงำนไม่สะดวกจึงได้ย้ำยโรงเรียนมำอยู่ทำงฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  ห่ำงจำกตัว
จังหวัดมำทำงใต้ประมำณ 1 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นวัดร้ำง ชื่อว่ำ วัดใต้  มีเนื้อที่ 16 ไร่เศษ 
อยู่ในเขต หมู่ที่ 6 ต ำบลบำงพุทรำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่ำ โรงเรียนช่ำงไม้
สิงห์บุรี ในปี พ.ศ. 2501 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนกำรช่ำงสิงห์บุรี เพื่อเป็นกำรยกระดับและวำงแผนด้ำน
กำรอำชีวศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  จึงได้เปลี่ยนชื่อจำก โรงเรียนกำรช่ำงสิงห์บุรี 
เป็นโรงเรียนเทคนิคสิงห์บุรี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2522 และในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2524 ได้รับกำรยก
ฐำนะเป็นวิทยำลัยเทคนิคสิงหบ์ุรี 
 

4.2  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
          ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุร ี
          ชื่อภำษำอังกฤษ Singburi Technical college 
          ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต ์ต ำบลบำงพุทรำ  
          อ ำเภอเมือง จังวดัสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 1060 
          โทรศพัท ์    โทร. 036-511232, 036-511916 
          โทรสำร      โทร. 036-511487 
          เว็บไซต ์     http://www.sbtc.ac.th  
          อีเมล         E-mail : sbtc_data@hotmail.com 

mailto:sbtc_data@hotmail.com


 

 

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 16 ไร่ 2 งำน 
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น  14  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  77  หอ้ง  ได้แก ่
1. อำคำร 1 จ ำนวน 1 หลัง 18 ห้อง 
2. อำคำร 2 จ ำนวน 1 หลัง 11 ห้อง 
3. อำคำร 3 จ ำนวน 1 หลัง 16 ห้อง 
4. อำคำร 4 จ ำนวน 1 หลัง 22 ห้อง 
5. อำคำร โรงอำหำรหอประขุม จ ำนวน 1 หลัง 1 ห้อง 
6. อำคำร 1 จ ำนวน 2 หลัง 6 ห้อง 
7. อำคำร 1 จ ำนวน 2 หลัง 8 ห้อง 
8. อำคำร 1 จ ำนวน 2 หลัง 5 ห้อง 
9. อำคำร 1 จ ำนวน 2 หลัง 13 ห้อง 
10. อำคำร 1 จ ำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
11. อำคำร 1 จ ำนวน 1 หลัง 3 ห้อง 
12. อำคำร 1 จ ำนวน 1 หลัง 10 ห้อง 
13. อำคำร 2 ชั้น แบบแถว จ ำนวน 3 หลัง 21 ห้อง 
14. บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 6 หลัง 20 ห้อง 

                         สีประจ ำวิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี   ( สีชมพ ูขำว ) 

     ต้นไม้ สัญลักษณ์วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี  ( ต้นสักทอง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.  ข้อมูลบคุลำกร 
วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุร ี

6.1  อัตรำก ำลัง ปีงบประมำณ 2562  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถนุำยน  พ.ศ. 2561 

ผู้ให้ข้อมลู งำนบคุลำกร 

อัตรำก ำลังของ วิทยำลัยเทคนิคสิงห์บุรี                               มีบุคลำกรทั้งสิ้น  133  คน     
 ก. ข้ำรำชกำร      80 คน 
  1. ผู้บริหำร     5 คน 
  2. ข้ำรำชกำรคร ู  72 คน 
  3. ข้ำรำชกำรพลเรือน    3 คน 
 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ       8 คน 
  1. ท ำหน้ำที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนนุ    8 คน 
 ค. พนักงำนรำชกำร       1 คน 
  1. ท ำหน้ำที่สอน    1 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนนุ  - คน 
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว     44 คน 
  1. ท ำหน้ำที่สอน  12 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนนุ  32 คน 

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

 ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง  - คน 
  1. ข้ำรำชกำร   - คน 
  2. ลูกจ้ำงประจ ำ  - คน  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6.2  ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ                    คน 
  ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้ำหนำ้ที่ทั่วไป/สนับสนุน           128     รวม 
- ต่ ำกว่ำ ม.6   - คน           7  คน   7 คน 
- ปวช./ ม.6   - คน           8 คน   8 คน 
- ปวส./อนุปริญญำตรี  - คน         22 คน 22 คน 
- ปริญญำตรี          56 คน           7 คน 63 คน 
- ปริญญำโท          27 คน   - คน      27 คน 
- ปริญญำเอก   1 คน   - คน   1  คน   

           รวม    84  คน     รวม   44   คน 128 คน 
 
6.2.1  ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 
  ก. ครูผู้สอน           ข. เจ้ำหนำ้ที่ทั่วไป/สนับสนุน           128     รวม 
- จ้ำงด้วยงบบุคลำกร         73 คน        11           คน  84 คน 
- จ้ำงด้วยงบด ำเนินงำน  - คน          -           คน  - คน 
- จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนนุ         11 คน        31  คน  42 คน 
- จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.) - คน          -           คน  - คน 
- จ้ำงด้วยเงินอื่นๆ  - คน          2           คน   2 คน 

           รวม    84 คน     รวม 44  คน 128 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.3  ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ   (รวม 133 คน) 
              6.3.1  ผู้บริหำร , ข้ำรำชกำรครูและข้ำรำชกำรพลเรือน  รวม 80 คน  

ชื่อ – สกุล 

 

วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำยชวลติ พึ่งโภคำ ป.โท ผู้บริหำร 
 2. นำยสิทธชิัย จันทสุข ป.โท ผู้บริหำร 
 3. นำยบุญเลิศ ชำญณรงค ์ ป.โท ผู้บริหำร 
 4. นำยบัณฑิต ออกแมน ป.โท ผู้บริหำร 
 5. นำยธนิต สุยจิว ป.โท ผู้บริหำร 
 6. นำยเทพฤทธิ์ วิทยำวุฒิไกร ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์
 7. นำงพูนศร ี สังข์ทอง ป.โท สำมัญสัมพันธ ์   

8. นำงสุมล ศรประสิทธิ ์ ป.โท สำมัญสัมพันธ ์
 9. นำงสำวประนอม        ทองสอำด ป.โท สำมัญสัมพันธ ์
 10. นำงโชติกำ ดำรำโพธิ ์ ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์   

11. นำงบังอร ภิงคะสำร ป.โท สำมัญสัมพันธ ์   
12. นำงวัลลภำ ใจกวำ้ง ป.โท สำมัญสัมพันธ ์   
13. นำงกรณิกำร ์ พันพอน ป.โท สำมัญสัมพันธ ์   
14. นำยสุพัฒน ์ เจดีย์ ป.โท สำมัญสัมพันธ ์   
15. นำงกนกรัตน ์ อินขุนทด ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์   
16. นำงเมตตำ ทิพรตัน์ ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์   
17. นำงณัฎฐนิช            บุญรักศรพิทกัษ ์ ป.โท สำมัญสัมพันธ ์

 18. นำยเดชชัย วงษ์อุบล ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์   
29. นำยสุชำต ิ ทำทอง ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์

 22. นำงสำวนงลักษณ์       สมสุข ป.ตร ี สำมัญสัมพันธ ์  
21. นำยโกศล ฐิติกำล ป.ตร ี ช่ำงยนต ์   
22. นำยธชัพงศ ์ พำนิชพงษ ์ ป.ตร ี ช่ำงยนต ์   
23. นำยประดล อู่สุวรรณ ป.ตร ี ช่ำงยนต ์   
24. นำยประเสริฐ          เทียมเหรียญทอง        ป.โท ช่ำงยนต ์

 25. นำยชญำนิน สง่ำเพ็ชร ป.ตร ี ช่ำงยนต ์  
26. วำ่ที่ ร.ต.นิสันต ์ ถำเต็ม ป.ตร ี ช่ำงยนต ์  
27. นำยธงชัย วงศว์ิโรจน ์ ป.โท ช่ำงยนต ์  
28. นำยเอนก เมฆทำ ป.ตร ี ช่ำงยนต ์  
29. นำยศิริวงค ์ อันทับ ป.ตร ี ช่ำงยนต ์  
30. นำยเสริม ร่วมสุข ป.ตร ี เครื่องมือกล  
31. นำยธนเดช ศรีเถ่ือน ป.โท เครื่องมือกล   



32. นำยเลิศศักดิ ์ ทองโต ป.โท เครื่องมือกล   
33. นำยวชิำญ พันธ์บุญนำค ป.ตร ี เครื่องมือกล 

 34. นำยวินัย เหลือสิงกุล ป.โท เครื่องมือกล  
 

ชื่อ – สกุล 

 

วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

35. นำยสมพัสตร ์        พูลสุข ป.ตร ี เครื่องมือกล 
 36. นำยไกรภพ อำนัน ป.ตร ี เครื่องมือกล 
 37. นำยบรรจบ เขียวบุรี ป.ตร ี ช่ำงเชื่อมโลหะ   

38. นำงแก้วกัลยำ รำชสุภำ ป.ตร ี ช่ำงเชื่อมโลหะ   
39. นำยสมพร เธอจันทึก ป.ตร ี ช่ำงเชื่อมโลหะ   
40. นำงสำววรำริณ ี มิ่งภู ป.ตร ี ช่ำงเชื่อมโลหะ  
41. นำยเจตนำ พงษ์พยุหะ ป.โท ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
42. นำยสมชำย ทิพรตัน์ ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
43. นำยนิกร ชอบเจริญ ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
44. นำยสุทิน แก้วเกิด ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
45. นำยบุญชัย นำคนัตถ ์ ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
46. นำยสมัย อุดมศร ี ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
47. นำยประเสริฐ คุ้มครอง ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
48. นำยคุณำวุฒ ิ เครือสินธุ์ ป.โท ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
49. นำยชุมพล เภำเสงี่ยมสุขขี ป.โท ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง   
50. นำยนิรุตติ ์ สิงห์ดี ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

 51. นำยธนำกร สงวนเนตร์ ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
52. นำยณรงค์ศักดิ ์ แสงเงิน ป.โท ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส์  
53. นำยสนอง โตเสือ ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส์  
54. นำยบุญถม เดชหำมำตย ์ ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส ์ 
55. นำยกัมพล ยุทธวิริยะ ป.โท ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส์  
56. นำงส ำเรจ็ ผ้ำผิวด ี ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส์  
57. นำยปรำรถนำ รำชสุภำ ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส์  
58. นำยบุญเนือง แก้วมณี ป.โท เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
59. นำยสุพิน วรรณรส ป.โท เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
60. นำงสำวทัศน์วรรณ        อุ่นน้ ำใจ ป.โท เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
61. นำยปรีชำ ปรือปรัง ป.ตร ี เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
62. นำยนิพนธ์ แก้วเกิด ป.เอก เทคนิคคอมพิวเตอร ์  
63. นำยธนำกร แก่นแก้ว ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร ์  
64. นำงวำรินทร์ธร ยิ่งศิริเกียรต ิ ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร ์  
65. นำยสุภไกร เหง้ำสีไพร ป.โท ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  
66. นำยสมบูรณ ์ ช้ำงพึ่ง ป.ตร ี ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  
67. นำยสิริพงศ ์ เสือเอี่ยม ป.ตร ี ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  
68. นำยวชัระ เข็มเพ็ชร ป.ตร ี ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  



69. นำยอภิชำต ศุภเมธี ป.ตร ี ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  
70. นำยขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุล ป.ตร ี ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  
71. นำยชำญณรงค ์ สำยสุวรรณ ์ ป.โท ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  

ชื่อ – สกุล 

 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
72. นำยมำนดั ข ำสุข ป.โท ช่ำงก่อสรำ้งและโยธำ  
73. นำงอ้อมใจ เธอจันทึก ป.ตร ี ช่ำงซ่อมบ ำรุง   
74. นำยเดชำ ฮวบหิน ป.โท ช่ำงซ่อมบ ำรุง   
75. วำ่ที ่ร.ต.เฉลิมกิตต ์  เมำวิรัตน ์ ป.โท ช่ำงซ่อมบ ำรุง 

 76. นำยสมพงษ ์ กำรภักด ี ป.โท ช่ำงเทคนิคพื้นฐำน   
77. นำยยุทธพิชัย อมรกำร ป.ตร ี ช่ำงเทคนิคพื้นฐำน 

 78. นำงบุษรำ ศิริวรรณ ์ ป.ตร ี   จพง.กำรเงินและบัญชี  
79. นำงสำววันเพ็ญ ฟักโต ป.ตร ี   จพง. ธุรกำร  
80. นำงสำววรำภรณ ์ วรรณทอง ป.ตร ี   จพง. ธุรกำร   

                 6.3.2  ลูกจ้ำงประจ ำ  รวม  8  คน (ท ำหน้ำที่ธุรกำรทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำงสำวผกำ          ผลำฏิศัย ป.ตร ี - พนักงำนธรุกำร 
2. นำยสุเทพ             ไล้เลิศ ม.3 - พนักงำนพิมพ ์

3. นำงประภำ            ร่วมสุข อนุปริญญำ - พนักงำนพิมพ ์

4. นำยณิขิต              ใจเที่ยง ป.4 - พนักงำนขับรถยนต์ 
5. นำงสำวอรุณ ี         รำชประสิทธิ ์ ป.ตร ี - พนักงำนธรุกำร 
6. นำยสมบัติ             น่วมจิตร ปวส. - ช่ำงไม ้
7. นำยเผชิญ             พงษ์ขำว ปวส. - ช่ำงไม ้
8. นำงอำรมณ ์          จันทสุข ป.ตร ี - พนักงำนธรุกำร 

                6.3.3  พนักงำนรำชกำร  รวม  1  คน (ท ำหน้ำที่สอน) 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำยอำคม             ชินรัตน ์ ป.โท ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง - 
     
 
 
 
 
 



 
 
 
     6.3.4  ลูกจ้ำงชั่วครำว  รวม  44  คน (ท ำหน้ำที่สอน / ธุรกำรทั่วไป) 

ชื่อ-นำมสกุล 
 

วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1. นำยภำนุพล ทำเอื้อ ป.ตร ี ช่ำงยนต ์  
2. นำยธนธร            แย้มเยื้อน ป.ตร ี ช่ำงยนต ์  
3. นำยศุภชัย             แก้วสว่ำง ป.ตร ี ช่ำงกลโรงงำน  
4. นำงสำวชลธชิำ        แย้มนุ่น ป.ตร ี ช่ำงกลโรงงำน  
5. นำงสำววรรณภำ เมฆฉำย ป.ตร ี ช่ำงเชื่อมโลหะ  
6. นำงสำวจิตติ           ทองไทย ป.ตร ี ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  
7. นำยศักดิ์สิทธิ ์         สโมสรสุข ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส ์
8. นำยมรกต              กองอินทร ์ ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส ์
9. นำยฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ป.ตร ี ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์และเมคคำทรอนิกส ์
10. นำยศุภชัย             บุญมำก ป.ตร ี ช่ำงซ่อมบ ำรุง  
11. นำยพีรพงษ ์         กลั่นแจ้ง ป.ตร ี ช่ำงเทคนิคพื้นฐำน  
12. นำยธนำกร          กองแก้ว ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร ์  
13. นำงเนำวรัตน ์       นิลจันทร์            ปวส. - จนท.งำนบริหำรงำนทั่วไป 
14. นำงสำวฐำนิศร ์     มณีนำรถ           ป.ตร ี - จนท.งำนบริหำรงำนทั่วไป 
15. นำงสำวสุพตัรำ         ศรีบรรเทำ             ปวส. - จนท.งำนบุคลำกร 
16. นำงสำวสุภัชญำ     ทรัพย์เจริญ       ปวส. - จนท.งำนกำรเงิน 
17. นำยสิงคโป           พวงนำค ปวส. - จนท.งำนพัสด ุ
18. นำงสำวธัญทพิย ์    พำนทอง ปวส. - จนท.งำนพัสด ุ
19. นำงสำวสุนันทำ     จันทรำสำ ปวส. - จนท.งำนพัสด ุ
20. นำยบัณฑิต           กลิ่นผล ปวท. - จนท.งำนอำคำรสถำนที่/พัสดุ 
21. นำยสุชำติ            ธรรมสนธิเจริญ      ปวช. - พนักงำนขับรถยนต์ 
22. นำยธนกร            ประสงค ์ ม.6 - พนักงำนขับรถยนต์ 
23. นำงสำววัชรินทร์    เข้มสกุล             ปวท. - จนท.งำนทะเบียน 
24. นำงวรรณพร         แจ่มจันทร์          ปวส. - จนท.งำนทะเบียน 
25. นำงอรนงค์           เหง้ำสีไพร          ปวส. - จนท.งำนประกันฯ/วิจัยฯ/ควำมร่วมมือฯ 
26. นำยอำนนท ์ ทองแย้ม ปวส. - จนท.งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
27. นำงอมรรัตน ์        จินดำละออง   ปวท. - จนท.งำนสวัสดกิำรฯ 
28. นำงสุพรรษำ         สีมำพันธ ์          ปวส. - จนท.งำนกิจกรรมฯ/โครงกำรฯ 
29. นำงสำวศิรริัตน ์     จูงำม          ปวส. - จนท.งำนแนะแนวฯ/ครูที่ปรึกษำ 
30. นำงสำวดลพร      สอนศรี           ปวส. - จนท.งำนปกครองฯ 
31. นำงพรทพิย ์         ถนอมไทย         ปวช. - จนท.งำนวิทยบริกำรและห้องสมุด 
32. นำงสำวสะใบแพร   รอดห้อย           ปวส. - จนท.งำนวัดผลและประเมินผล 
33. นำงสำวหิรัญญำ     วินทชัย            ปวส. - จนท.งำนทวิภำค ี



34. นำงสำววิชดุำ        สถิรรัตน ์ ปวส. - จนท.งำนหลักสูตรฯ 
35. นำงวันเพ็ญ          ร่วมรกัษ ์ ม.6 - คนงำน 
36. นำยส ำรวย           น่วมจิตร ป.7 - คนงำน 

ชื่อ-นำมสกุล 
 

วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตร)ี สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

37. นำงสำวนิลวรรณ    ตรีเสียน          ป.6 - คนงำน 
38. นำงสำวเรณ ู          พรหมอยู่        ม.3 - คนงำน 

39. นำยชุมพล             คนพินิจ        ปวช. - คนงำน 

40. นำงสนทยำ สุทธิจันทร ์ ปวช. - คนงำน 

41. นำยธนัท          พันธุ์เสือ       ปวช. - ยำมรักษำกำรณ ์

42. นำยนิพนธ์ โพธิ์อ้น ป.6 - ยำมรักษำกำรณ ์

43. นำยณัฐพงศ ์ เป่ียมทองค ำ ม.6 - ยำมรักษำกำรณ ์

44. นำยอดศิร ผลประเสริฐ ม.3 - ยำมรักษำกำรณ ์

 


