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สวนที่  1 

                                             บทนํา 

1.  วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาต ิ

พันธกิจ  

1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพและได 

มาตรฐาน มุงตอบสนองตอความตองการของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

     3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 

     4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 

     5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ

การฝกอบรมวิชาชีพ 

     6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     7. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพสงูขึ้นและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร 

“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองครวมโดยใชพื้นที่เปนฐาน” 

1. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยบริหารเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  

(Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และความเป นเลิศทางการ

อาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ่ือการพัฒนากําลังคนตามบริบทเชิงพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

           1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill  

และ New-Skill และการเปนผูประกอบการ ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและการเปนผูประกอบการ (Career& 

Entrepreneurship Center : CEC) 1.3 สรางความเขมแข็งระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาน

ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศกึษาอยางเขมขนและมีคุณภาพ 
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2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน 

2.1  ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองครวมโดยใชพื้นท่ีเปนฐานในภาพรวมของจังหวัด  

โดยใช Big Data กําลังคนในพ้ืนที่ สอดคลองตามความตองการกําลังคนและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศ 

            2.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานศนูยอาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนท่ี เพ่ือการยกระดับคุณภาพ

อาชีวศกึษาแบบองครวมโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

            2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูตามกรอบคุณวุฒิแหงชาต ิ การสะสมหนวย 

การเรียนรู (Credit Bank) และการตอยอดองคความรูและสมรรถนะใหม หรืออาชีพใหม (New Job/Future Job) 

            2.4 พัฒนาทักษะวิชาชีพผูเรียนอาชีวศึกษาผานการฝกประสบการณและการปฏิบตัิงานจรงิ  

มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รองรับมาตรฐานอาชีพผูสําเร็จ

อาชีวศกึษา 

            2.5 ขยายโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหกับเยาวชน ผูดอยโอกาส และผูพิการอยาง

ครอบคลุมเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

            2.6 พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในสถาน 

ประกอบการปจจุบัน การใชและสรางนวัตกรรมการเรียนรูที่ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 

            2.7 ยกระดับการดําเนินงานโครงการหองเรียนอาชีพ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีพที่ผูเรียนสายสามัญสามารถนําหนวยกิตไปใชในการศึกษาตอสายอาชีพ

หรือนําไปสูการประกอบอาชีพได 

           2.8 ยกระดับการดําเนินงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fixit Center) และเพ่ิมประสิทธิภาพ

แอพพลิเคชั่นชางอาชีวะ “ชางพันธุ R อาชีวะซอมทั่วไทย” ใหเขาถึงและครอบคลุมการใหบริการแกประชาชน 
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2.  วิสัยทัศน พนัธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค 

กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน 

        มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 

        1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

        2. เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 

        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

  4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาประสงค 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  

    และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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3.  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

และนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

 1.  ดานความมั่นคง 

 2.  การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4.  การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 5.  การสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

 1.  ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 2.  พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

 3.  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 4.  รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

 5.  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

4.  นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

            นายณัฏฐพล ทีปสุ วรรณ รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให

การดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ พ.ศ.

2563 มีความสอดคลองกับย ุทธศาสตรชาติ เ ป าหมายของแผนแมบทภาย ใตย ุทธศาสตร ช าต ิ 

วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย

เร งด วน เรื ่องการเตรียมคนสู ศตวรรษที ่ 21 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึง

ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

“หลักการ” 

 1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนและผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปน

การศกึษาตลอดชีวิต 
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 2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลักองคการมหาชนในกํากับของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดเพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารฐั 

“ระดับอาชีวศึกษา” 

 มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชนภูมิภาคหรือ

ประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง 

 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

 3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ 

 4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี

1.  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ อัตลักษณ 

ปรัชญา  

          วินัยดี   มีวิชาเปนเลศิ   เทิดชาติ   ศาสน   กษัตริย  

วิสัยทัศน 

 “มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มทีักษะวิชาชีพ ที่สอดคลองกับ ความตองการของ 
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ”  

พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองของ 

สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

2. ปลูกฝงใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และเปนพลเมืองที่ดี 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรใหเอ้ือตอการบริหารและการจัดการเรียนรู  

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการสรางเครือขาย 

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ

การประกอบอาชีพอิสระ 

2. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนพลเมืองที่ดี  

มีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุมกันในตนเองสูง 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเอ้ือตอการบริหารและการจัดการ

เรียนรู  

4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีเครือขายความ

รวมมือจากทุกภาคสวน 

อัตลักษณวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

“ เปนคนดี   มีฝมือ ” 

เปนคนด ี คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้ 

        1.  มีคุณธรรมพ้ืนฐานครบถวน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี   มีน้ําใจ 
        2.  มีจิตอาสา รวมธํารงรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
        3.  เลื่อมใสศรัทธาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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        4.  มีความกตัญูกตเวที ตอผูมีพระคุณ 
        5.  ไมของเก่ียวอบายมุขและสารเสพติด 

มีฝมือ   คือ การมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้ 

       1.  มีทักษะความชํานาญในสาขางานที่ทําเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
       2.  สรางสรรคผลงานดวยตนเองไดอยางมีคุณภาพ รวดเร็ว เรียบรอย  ถูกตอง เปนประโยชน ตอสังคม 
       3.  สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
       4.  สามารถบูรณาการความรูและทักษะที่หลากหลายมาใชในการประกอบอาชีพได 

อัตลักษณสถานศึกษาคุณธรรม 

“ มีวินัย  ไรสิ่งเสพติด  มีจิตอาสา” 

 2.  เอกลักษณ/จุดเนนในการพัฒนาสถานศกึษาและความโดดเดน 

เอกลักษณวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี

“  แหลงฝกทักษะเปนชางที่ดี  มีฝมือ  ” 

มีลักษณะหรือสภาพ ดังนี้ 

       1.  มีผูบริหาร  ครู  บุคลากรที่มีคุณภาพ และมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

       2.  มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

       3.  มีเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อ อุปกรณ เหมาะสมพอเพียงกับการจัดการเรียนรู 

       4.  มีสภาพแวดลอม และภูมิทัศน เอ้ือตอการเรียนรู 

       5.  มีความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 

จุดเนนในการพัฒนาสถานศกึษา และความโดดเดนของสถานศึกษา  

(ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

 ผลงานระดับชาติ 

 ปการศึกษา 2561 

                    1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

                     2. นักเรียนและนักศึกษารางวัลพระราชทาน 

                    3. รางวัลชนะเลิศ แขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

ระดับชาติ ระหวางวันที่ 1-6 กุมภาพันธ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ระดับชาติ ระหวางวันที่ 1-6 กุมภาพันธ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 แขงขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร ระดับชาติ ระหวางวันที่ 

1-6 กุมภาพันธ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

  6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 แขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC ระดับชาติ ระหวางวันที่ 1-6 กุมภาพันธ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

     ปการศึกษา 2562 

                    1.  นักเรียนและนักศึกษารางวัลพระราชทาน 

                    2. รางวัลชนะเลิศ แขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

ระดับชาติ ระหวางวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

                     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันทักษะการจัดการระบบเครือขาย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

ระดับชาติ ระหวางวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิล

คอนโทรลเลอร PLC  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ระดับชาติ ระหวางวันที่ 

30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

  5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แขง ขันทักษะออกแบบวงจรอิ เล็คทรอนิกส  

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชาติ ระหวางวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิค

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แขงขันทักษะเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

สาขาวิชาชางเมคคาทรอนิกส ระดับชาติ ระหวางวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ 2563 ณวิทยาลัย

เทคนิครอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

7. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสิ่งประดิษฐประเภทกําหนดโจทย ชุดควบคุม 

ดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน Internet of Things (lot) ชุดอุปกรณปองกันสาธารณภัยเพ่ือชุมชน 

ระหวางวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ 2563  

ปการศึกษา 2564 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  

ระดับ ปวส.ประเภททีม ระหวางวันที่ 19 – 25  กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. 

ระหวางวันที่ 19 – 25  กุมภาพันธ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนาน จังหวัดนาน 
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3. ยุทธศาสตรและกลยุทธของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะทางวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพสอดคลองกับ 

ความตองการของผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศเฉพาะทาง 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผูเรียนที่สอดคลองกับ 

ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธที่ 5 การพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนการสอน   

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

กลยุทธท่ี 1 การปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค และการยึดมั่นในสถาบัน

หลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี

จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูเรียนใหสุขภาวะที่ดีและมีภูมิคุมกันจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธที่ 3 การเสริมสรางสวัสดิการ สวัสดิภาพ ทุนแกนักเรียน นักศึกษา 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการแนะแนวใหกับนักเรียน นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 5 การพัฒนาระบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรใหเอื้อตอการบริหารและการจัดการเรียนรู 
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะใหมๆ และ              

มีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารการเงินและพัสดุใหมีความโปรงใสเอ้ือตอการบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาโครงสราง ปจจัยพ้ืนฐาน บรรยากาศ สภาพแวดลอมใหมีคุณภาพเอ้ือตอการจัดการเรียนรู      

กลยุทธที่ 4   การสรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัยดวยการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย และการประชาสัมพันธเชิงรุกแบบมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และสราง เครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการวางแผนงานและงบประมาณใหมีประสิทธิภาพเปนระบบครบวงจร 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกตอง เปนปจจุบันเพ่ือใชในการวางแผน         

การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 6 การสงเสริมและสรางผูประกอบการ 
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4.  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที ่

วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี

4.1  ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2481 กรมอาชีวศึกษารวมมือกับจังหวัดสิงหบุรี  ไดเปดสอน 

วิชาชางไมระดับประถมอาชีพที่โรงเรียนฝกหัดครู (ครู ป.) ตําบลบางประทุน  อําเภอพรหมบุรี  

จังหวัดสิงหบุรี ปตอมาทางจังหวัดสิงหบุรี ไดพิจารณาเห็นวาโรงเรียนอยูคอนขางไกล การติดตอประสานงาน

ไมสะดวกจึงไดยายโรงเรียนมาอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา หางจากตัวจังหวัดมาทางใต

ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเดิมเปนวัดราง ชื่อวา วัดใต  มีเนื้อที่ 16 ไรเศษ อยูในเขต หมูที่ 6 

ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี และไดตั้งชื่อโรงเรียนวา โรงเรียนชางไมสิงหบุรี ในป พ.ศ. 2501 

ไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนการชางสิงหบุรี เพ่ือเปนการยกระดับและวางแผนดานการอาชีวศึกษาใหสอดคลอง

กับแผนการศึกษาแหงชาติ  จึงไดเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการชางสิงหบุรี เปนโรงเรียนเทคนิคสิงหบุรี  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 
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4.2  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 

          ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

          ชื่อภาษาอังกฤษ Singburi Technical college 

          ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต ตําบลบางพุทรา  

          อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี รหัสไปรษณีย 16000 

          โทรศัพท     โทร. 036-511232 

          โทรสาร      โทร. 036-511487 

          เว็บไซต      http://www.sbtc.ac.th  

          อีเมล         E-mail : sbtc_data@hotmail.com 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 18 ไร  

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  20  หลัง   

1. อาคาร 1 จํานวน 1 หลัง 24 หอง 

2. อาคาร 2 จํานวน 1 หลัง 10 หอง 

3. อาคาร 3 จํานวน 1 หลัง 16 หอง 

4. อาคาร 50 ป กรมอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง 21 หอง 

5. อาคารแผนกวิชาชางกลโรงงาน จํานวน 1 หลัง 7 หอง 

6. อาคารแผนกวิชาชางกอสราง จํานวน 1 หลัง 16 หอง 

7. อาคารวิชาชางไฟฟากําลัง จํานวน 1 หลัง 12 หอง 

8. อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 32 หอง 

9. อาคารปฏิบัติการชางยนต จํานวน 1 หลัง  หอง 

10. อาคารแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง 3 หอง 

11. อาคารศูนยวิทยบริการ จํานวน 1 หลัง 7 หอง 

12. อาคารหอประชุมโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 3 หอง 

13. อาคาร แฟลต 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 14 หอง 

14. บานพักผูอํานวยการ จํานวน 1 หลัง   

15.บานพักครู จํานวน 6 หลัง   

 

          

         

       ตนไม สัญลักษณวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี    ( ตนสักทอง  

       ส ีประจําวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี  ชมพู ขาว 



5.  แผนภูมิโครงสรางบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

นายวสันต  แสงนิล 
คณะกรรมการสถานศกึษา 

รองฯ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 

นางนิราวรรณ ภูหงษ 

รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายคุณาวุฒิ  เครือสินธุ 

รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร 

นายเจตนา พงษพยุหะ 

รองฯ ฝายวิชาการ 

นายบัญชา  ใจซื่อ 

งานประชาสัมพันธ 

นางสาวจนิตนา เอีย่มเพ็ชร 

หน.งานทะเบียน 

นายชุมพล  เภาเสงีย่มสุขขี 

หน.งานอาคารสถานท่ี 

นายสุภไกร  เหงาสีไพร 

หน.งานบัญช ี

นางณัฏฐนิช บุญรักศรพิทักษ 

หน.งานพัสดุ 

วาที่ ร.ต.วรวิทย อินปาน 

หน.งานบุคลากร 

นางสาววราภรณ  วรรณทอง 

หน.งานการเงิน 

นางสาวนิตยา  ทองคํา 

หน.งานบริหารงานท่ัวไป 

นางสาววนัเพญ็  ฟกโต 

 

หน..งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกจิ 

นางสาววราภรณ ออนทุม 

หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

นายนิรุตต์ิ สิงหดี 

หน.งานความรวมมือ 

นายชญานิน  สงาเพ็ชร 

หน.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นายภัทรพงศ ปานหิรัญ 

 

หน.งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายสุพิน  วรรณรส 

หน.งานวางแผนและงบประมาณ 

นางแกวกัลยา  ราชสุภา 

หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นายอนุพงษ  คําระภี 

หน.งานปกครอง 

นายยุทธพิชัย  อมรการ 

 

หน.งานครูที่ปรึกษา 

นางอมรรัตน ทิมงาม 

 

หน.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวจุฑามาศ  ศิริโสม 

หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายอเนก เมฆทา 

หน.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวนฤมล  แตงแกวฟา 

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นางสาวปฑิตา พูลสาล ี

 
หน.แผนกวิชาชางยนต 

วาท่ี ร.ต. นิสันต  ถาเต็ม 

 
หน.แผนกวิชาชางกลโรงงาน 

นายสมพัตสร พูลสุข 

 
หน.แผนกวิชาเชื่อมโลหะ 

นายบรรจบ  เขียวบุรี 

 

หน.แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

นายบุญชัย  นาคนัตถ 
หน.แผนกวิชาอเิล็กฯและเมคคาทรอนิกส 

นายกิตติชัย แซต้ัง 

หน.แผนกวิชาชางกอสรางและโยธา 

นายชาญณรงค สายสุวรรณ 

 

หน.แผนกวิชาชางซอมบํารุง 

นางออมใจ  เธอจันทึก 

หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายเลิศศักดิ์  ทองโต 

 
หน.แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

นายนพินธ  แกวเกิด 

หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวทัศนวรรณ อุนนํ้าใจ 

 

หน.งานพฒันาหลกัสตูรการเรียน การสอน 

นายธนากร  สงวนเนตร 

หน.วัดผลและประเมินผล 

นายธงชัย  วงศวิโรจน 

หน.งานวิทยบริหารและหองสมุด 

นายชนินทร  ดาวัน 

หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

นายวินัย  เหลอืสิงกุล 

หน.งานสือ่การเรียน การสอน 

นายปรารถนา  ราชสุภา 

12 
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6.  ขอมูลบุคลากร 

วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

6.1  อัตรากําลัง ปงบประมาณ 2566  ขอมูล  ณ  วันที่  3  ตุลาคม 2565    

ผูใหขอมูล งานบุคลากร 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี                               มีบุคลากรทั้งสิ้น 139  คน     

 ก. ขาราชการ      72 คน 

  1. ผูบริหาร    5 คน 

  2. ขาราชการครู  65 คน 

  3. ขาราชการพลเรือน    2 คน 

 ข. ลูกจางประจํา       4 คน 

  1. ทําหนาท่ีสอน   - คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน   4 คน 

 ค. พนักงานราชการ       5 คน 

  1. ทําหนาท่ีสอน   4 คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน   1 คน 

 ง. ลูกจางชั่วคราว     58 คน 

  1. ทําหนาท่ีสอน  20 คน 

  2. ท่ัวไป/สนับสนุน  38 คน 

          จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ                       -        คน 

          ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการ                       -        คน 
  

 ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง  - คน 

  1. ขาราชการ   - คน 

  2. ลูกจางประจํา  - คน  
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6.2  ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศกึษา                         รวม       139  คน 

       ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน   

- ต่ํากวา ม.6   - คน 7 คน 7 คน 

- ปวช./ ม.6   - คน 10 คน 10 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี   - คน 21 คน 21 คน 

-ปวท. - คน 3  คน 3 คน 

- ปรญิญาตรี  66 คน 4 คน 70 คน 

- ปรญิญาโท 27 คน -  คน 27 คน 

- ปรญิญาเอก   1 คน                  - คน 1 คน 

รวม 94 คน              45 คน  139 คน 

 

6.2.1  ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง             รวม      58   คน 

         ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน   

- จางดวยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 

- จางดวยงบดําเนินงาน   1 คน 1 คน 2 คน 

- จางดวยเงินอุดหนุน 19 คน 37 คน 56 คน 

- จางดวยเงินรายได (บกศ.)  - คน - คน - คน 

- จางดวยเงินอ่ืนๆ   - คน  -  คน  -  คน 

รวม 20 คน 38 คน  58 คน 
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6.3  ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ   (รวม 139 คน) 

              6.3.1  ผูบริหาร , ขาราชการครูและขาราชการพลเรือน  รวม 72 คน  
 

 

ชื่อ – สกุล 

 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

1. นายวสันต แสงนิล ป.โท ผูบริหาร  

2. นายเจตนา พงษพยุหะ ป.โท ผูบริหาร  

3. นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ ป.โท ผูบริหาร  

4. นายบัญชา ใจซื่อ ป.โท ผูบริหาร  

5. นางสาวนิราวรรณ  ภูหงษ ป.โท ผูบริหาร  

6. นางสาวปฑิตตา พูลสาลี ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

7. นางณัฏฐนิช บุญรักศรพิทักษ ป.โท สามัญสัมพันธ  

8. นายสุพัฒน เจดีย ป.โท สามัญสัมพันธ  

9. นางเมตตา ทิพรัตน ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

10. นางสาวนิตยา ทองคํา ป.โท สามัญสัมพันธ  

11. นางสาวนงลักษณ สมสุข ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

12. นางสาวอมรรัตน ทิมงาม ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

13. นายอนุพงษ คําระภี ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

14. นางสาวจุฑามาศ ศิริโสม ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

15. นางสาวปภาวด ี แสงจันทร ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

16. วาที่ ร.ต.นิสันต ถาเต็ม ป.ตร ี ชางยนต  

17. นายชญานิน สงาเพ็ชร ป.โท ชางยนต  

18. นายธงชัย วงศวิโรจน ป.โท ชางยนต  

19. นายเอนก เมฆทา ป.ตร ี ชางยนต  

20. นายศิริวงค อันทับ ป.ตร ี ชางยนต  

21. นายสัญญา ฉิมอําพันธ ป.ตร ี ชางยนต  

22. นายธนภัทร สุทธิวรวุฒิกุล ป.ตร ี ชางยนต  

23. นายศุภกฤต ณัฐกรสุวกุล ป.ตร ี ชางยนต  

24. นายสมพัตสร พูลสุข ป.โท เครื่องมือกล  

25. นายวิชาญ พันธบุญนาค ป.ตร ี เครื่องมือกล  

26. นายธนเดช ศรีเถ่ือน ป.โท เครื่องมือกล  
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ชื่อ – สกุล 

 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

27. นายวินัย เหลือสิงกุล ป.โท เครื่องมือกล  

28. นายศุภกฤษ กิ่งไทร ป.โท เครื่องมือกล  

29. นายบรรจบ เขียวบุรี ป.ตร ี ชางเชื่อมโลหะ  

30. นางแกวกัลยา ราชสุภา ป.ตร ี ชางเชื่อมโลหะ  

31. นายวินัย บุญสง ป.ตร ี ชางเชื่อมโลหะ  

32. นายบุญชัย นาคนัตถ ป.ตร ี ชางไฟฟากําลัง  

33. นายประเสริฐ คุมครอง ป.ตร ี ชางไฟฟากําลัง  

34. นายนิรุตติ ์ สิงหด ี ป.โท ชางไฟฟากําลัง  

35. นายธนากร สงวนเนตร ป.โท ชางไฟฟากําลัง  

36. นายศราวุธ นาคยรรยงค ป.โท ชางไฟฟากําลัง  

37. วาที่ ร.ต.วรวิทย อินปาน ป.โท ชางไฟฟากําลัง  

38. นายชัชชัย ศรีไพโรจน ป.ตร ี ชางไฟฟากําลัง  

39. นายชนินทร ดาวัน ป.ตร ี ชางไฟฟากําลัง  

40. นายสามารถ ถิ่นสูง ป.ตร ี ชางไฟฟากําลัง  

41. นายชรินวิชญ แสงนาค ป.ตร ี ชางไฟฟากําลัง  

42. นายกิตติชัย แซตั้ง ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

43. นายณรงคศักดิ์ แสงเงิน ป.โท ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

44. นายปรารถนา ราชสุภา ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

45. นางสําเร็จ ผาผิวดี ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

46. นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี ป.โท ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

47. นายภัทรพงศ ปานหิรัญ ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

48. นายกฤษณะ บุพศิริ ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

49. นางสาวชนานาถ วายุภักดิ ์ ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกสและเมคคาทรอนิกส  

50. นางสาวทัศนวรรณ อุนน้ําใจ ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ  

51. นายสุพิน วรรณรส ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ  

52. นางสาวจินตนา เอ่ียมเพ็ชร ป.ตร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

53. นางสาววราภรณ ออนทุม ป.ตร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

54. นายปญจรัศมิ์ ตาระกา ป.ตร ี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

55. นายนิพนธ แกวเกิด ป.เอก เทคนิคคอมพิวเตอร  
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ชื่อ – สกุล 

 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

56. นายธนากร แกนแกว ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร  

57. นางสาวรัชฎาเนตร สุรําไพ ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร  

58. นายชาญณรงค สายสุวรรณ ป.โท ชางกอสรางและโยธา  

59. นายสุภไกร เหงาสีไพร ป.โท ชางกอสรางและโยธา  

60. นายสิริพงศ เสือเอ่ียม ป.ตร ี ชางกอสรางและโยธา  

61. นายสมบูรณ ชางพ่ึง ป.ตร ี ชางกอสรางและโยธา  

62. นายอภิชาติ ศุภเมธี ป.ตร ี ชางกอสรางและโยธา  

63. นายขวัญชัย ชัยรุงโรจนสกุล ป.ตร ี ชางกอสรางและโยธา  

64. นายมานัด ขําสุข ป.โท ชางกอสรางและโยธา  

65. นางสาวนฤมล แตงแกวฟา ป.ตร ี ชางกอสรางและโยธา  

66. นางออมใจ เธอจันทึก ป.ตร ี ชางซอมบํารุง  

67. นายสมพร เธอจันทึก ป.ตร ี ชางซอมบํารุง  

68. นายวรพงศ สวางศร ี ป.โท ชางซอมบํารุง  

69. นายเลิศศักดิ์ ทองโต ป.โท ชางเทคนิคพื้นฐาน  

70. นายยุทธพิชัย อมรการ ป.ตร ี ชางเทคนิคพื้นฐาน  

71. นางสาววันเพ็ญ ฟกโต ป.ตร ี   จพง. ธุรการ  

72. นางสาววราภรณ วรรณทอง ป.ตร ี   จพง. ธุรการ  

                  6.3.2  ลูกจางประจํา  รวม  4  คน (ทําหนาที่ธุรการทั่วไป) 

 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที ่

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

1. นายณิขิต              ใจเที่ยง ป.4 - พนักงานขับรถยนต 

2. นางสาวอรุณี          ตันตะยางกูล ป.ตร ี - พนักงานธุรการ 

3. นายสมบัต ิ            นวมจิตร ปวส. - ชางไม 

4. นายเผชิญ             พงษขาว ปวส. - ชางไม 
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6.3.3  พนักงานราชการ  รวม  5  คน (ทําหนาที่สอน/ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

1. นายศุภวิชญ           พึ่งโภคา ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร - 

2. นางสาวภีรนีย         ประทุมพวง               ป.ตร ี สามัญสัมพันธ - 

3. นางสุวรรณดี          ชางกลึง ป.ตร ี - จนท.อาชีวศึกษาจังหวัดฯ 

4. นายศิลปชัย           ตรัสงาม ป.ตร ี ไฟฟากําลัง  

5. นางสาวทัศนีย         ชูจันทราภรณ ป.โท  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

6.3.4  ลูกจางชั่วคราว  รวม  58  คน (ทําหนาท่ีสอน / ธุรการทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

1. นายภาณพุล ทาเอ้ือ ป.ตร ี ชางยนต  

2. นายธนธร            แยมเยื้อน ป.ตร ี ชางยนต  

3. นายชานนท กุลกุศล ป.ตร ี ชางยนต  

4. นายศุภชัย             แกวสวาง ป.ตร ี ชางกลโรงงาน  

5. นายชัยรัตน        สมิเปรม ป.ตร ี ชางกลโรงงาน  

6. นางสาวนิธิพร สุขเลี้ยง ป.ตร ี ชางกลโรงงาน  

7. นางสาวณัฐชา น้ําฉ่ํา ป.ตร ี ชางกลโรงงาน  

8. นายสุพชัย วงษเนตร ป.ตร ี ชางกลโรงงาน  

9. นายศักดิ์สิทธิ์          สโมสรสุข ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกส  

10. นายมรกต             กองอินทร ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกส  

11. นายสุเมธี               คมสัน ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกส  

12  นายภัทระ              กระตายทอง ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกส  

13. นายนายฐิติวัฒน      สวนพลาย ป.ตร ี ชางอิเล็กทรอนิกส  

14. นายศุภชัย            บุญมาก ป.ตร ี  ชางเชื่อมโลหะ  

15. นายพีรพงษ          กลั่นแจง ป.ตร ี ชางเทคนิคพื้นฐาน  

16. นายธนากร          กองแกว ป.ตร ี เทคนิคคอมพิวเตอร  

17. นายวิฑูรย อยูเปนสุข ป.ตร ี ชางเชื่อมโลหะ  

18. นางสาวกฤติกา วีระพงษ ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  

19. นายโกศล ฐิติกาล ป.ตร ี ชางยนต  

20. นางกนกรัตน สุทธิจันทร ป.ตร ี สามัญสัมพันธ  



19 

 

ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

21. นายสิงคโป           พวงนาค ปวส. - จนท.งานพัสดุ 

22. นางสาวธัญทิพย     พานทอง ปวส. - จนท.งานพัสดุ 

23. นางสาวสุนันทา     จันทราสา ปวส. - จนท.งานพัสดุ 

24. นายบัณฑิต           กลิ่นผล ปวท. - จนท.งานอาคารสถานที่/พัสดุ 

25. นายสุชาติ            ธรรมสนธิเจริญ      ปวช. - พนักงานขับรถยนต 

26. นายณฤพล            เทศนานัย ม.6 - พนักงานขับรถยนต 

27. นางสาววัชรินทร    เขมสกุล             ปวท. - จนท.งานทะเบียน 

28. นางเนาวรัตน        นิลจันทร            ปวส. - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 

29. นางอมรรัตน         จินดาละออง   ปวท. - จนท.งานสวัสดิการฯ 

30. นางวรรณพร         แจมจันทร          ปวส. - จนท.งานทะเบียน 

31. นางสาวชไมพร ขวัญอยู ปวส.  - จนท.งานบุคลากร 

32. นางสาวสะใบแพร   รอดหอย           ปวส. - จนท.งานวัดผลและประเมินผล 

33. นางอรนงค           เหงาสีไพร      ปวส. - จนท.แผน/วจิัย/ความรวมมือฯ 

34. นางสาวปุญชรัสมิ ์ อินทรทิตติ ปวส. - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 

35. นางสาวหิรัญญา เหลือสิงกุล ปวส. - จนท.งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

36. นางสาวปณิธาน  โคตรพรม ปวช. - จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

37. นายเกียรติศักดิ์ เมืองทอง ปวส. - จนท.งานศนูยขอมลูารสนเทศ 

38. นายศิริภัทร         สุรีรัตน  ปวส. - จนท.งานกิจกรรมฯ 

39. นางสาววรรณวล ี พรหมมายนต ปวส. - จนท.งานปกครอง 

40. นางสาวปณณพร รุงสุข ปวส. - จนท. งานการเงิน 

41.นางสาวชนิภรณ ฉุนสูงเนิน ปวส. - จนท.งานประกันฯ/ศูนยขอมูล/ผลิตผล 

42. นางสาวศศิชา      ครุฑเกส          ปวส. - จนท.งานแนะแนวฯ 

43. นางสาวปรัชญา คุมทวี ปวส. - จนท.งานการเงิน 

44. นางสาวพวงทอง ผาสุข ปวส. - จนท.งานการเงิน 

45. นางสาวนรีวรรณ เพชรเขตกรณ ปวส. - จนท.งานบัญชี 

46. นางลําเพย สีทับคํา ม.6 - นักการภารโรง 

47. นางวันเพ็ญ          รวมรักษ ม.6 - นักการภารโรง 

48. นางสาวนิลวรรณ    ตรีเสียน          ป.6 - นักการภารโรง 

59. นายชุมพล            คนพินิจ        ปวช. - นักการภารโรง 

50. นางสนทยา สุทธิจันทร ปวช. - นักการภารโรง 
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ชื่อ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ 

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

51. นายรัชพล บุญรอด ม.3 - นักการภารโรง 

52. นายชายชาญ ตาลเวช ม.3 - นักการภารโรง 

53. นายสมชาย คงมะลาย ู ม.3 - นักการภารโรง 

54. นายตอพงษ เผาวิบูลย ม.3 - นักการภารโรง 

55. นายณัฐพงศ เปยมทองคํา ม.6 - ยามรักษาการณ 

56. นายอดิศร ผลประเสริฐ ม.3 - ยามรักษาการณ 

57. นายนิมิตร รักชาติ ป.6 - ยามรักษาการณ 

58. นายกมลพรรณ         อินทรวิชา ม.6 - ยามรักษาการณ 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

1.  ชื่อโครงการ  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี     

       ผูประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจุฑามาศ  ศิริโสม 

     ตําแหนง  หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   โทรศัพท  036 511232  

     โทรสาร   036 511487   โทรศัพทเคลื่อนที่  061 4073171  

     E-mail : sbtc_data@hotmail.com  

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได เขา

รวมโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระหวางปการศึกษา 2547-2565 เปนเวลาตอเนื่อง

ดวยเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใหแกเยาวชนในพื้นที่หางไกล ไดมีโอกาส

ศึกษาเลาเรียนตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตอเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ปรญิญาตรี) 

เพ่ือกลับไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินของตน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงจัดทํา

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้น เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมาเรียนสายอาชีพซึ่งนับเปนการ

สรางคานิยมอาชีวศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับนโยบายดานการผลิต

และพัฒนากําลังคนของประเทศ      

3.  วัตถุประสงค : เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่อยูในพ้ืนที่หางไกลไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน

ตัง้แตระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพตอเนื่องถึงระดับอุดมศึกษา 

4.  ผลผลิตของโครงการ ( Output ) : นักเรียน นักศึกษา ไดรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

5.  ผลลัพธของโครงการ ( Outcome ) : นั ก เ รี ยน  นั กศึ กษ า  ได ศึ กษ า เล า เ รี ยนตั้ ง แต ร ะดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพตอเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

6.  กลุมเปาหมาย : นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี

7.  พื้นที่ดําเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี     

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : นักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไดรับทุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

ทําใหสามารถศึกษาตอเนื่องไปจนจบในระดับอุดมศึกษา อยางมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

9. ตัวชี้วัด... 



29 
 
9.  ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ :      

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

 

เชิงปริมาณ 

  

- ทุนการศึกษา 3  ทุน 

  
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่อยูในพ้ืนที่หางไกลไดมีโอกาสเรียนตอในระดับ  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพตอเนื่อง จนจบระดับปริญญาตรี  

      

 

เชิงเวลา 

  

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 1 ปงบประมาณ 

  

  

เชิงคาใชจาย 

  

งบประมาณจัดสรร 117,500 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

1.  ชื่อโครงการ  เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล  นายธนากร  สงวนเนตร 

    ตําแหนง  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน   โทรศัพท  036 511232  

    โทรสาร  036 511487   โทรศัพทเคลื่อนที่ 086 8945223 

    E-mail : sbtc_data@hotmail.com  

 

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่รัฐบาลไดมี โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา

ใหแกเยาวชน โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเปนธรรม สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จึงไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวภายใตยุทธศาสตรเพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพซึ่งครอบคลุม

การสนับสนุน 5 กิจกรรม คือ คาจัดการเรียนการสอน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน

และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน จึงไดจัดทําโครงการ

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดําเนินการในสวนของคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน

และคาเครื่องแบบนักเรียน โดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะไดรับการสนับสนุน

คาใชจายอยางทั่วถึงและเทาเทียม ผูปกครองไดรับการบรรเทาความเดือดรอน ลดภาระคาครองชีพ 

ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนรวมทั้งนักเรียนจะไดรับการพัฒนาเปนกําลังคนที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลกอีกดวย 

3.  วัตถุประสงค 

     3.1  เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ใหผูปกครองที่มีฐานะ

คอนขางขาดแคลนไดมีโอกาสสงบุตรหลานเขาศึกษาตอระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

     3.2  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพทั่วถึง เพ่ือขยายโอกาสใหกวางขวาง

และลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา 

4.  ผลผลิตของโครงการ ( Output ) : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในเรื่องคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนและคาเครื่องแบบนักเรียน

อยางทั่วถึง อยางเทาเทียมกัน  
 

5.  ผลลัพธของโครงการ ( Outcome ) : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี

เรียนจนจบหลักสูตร มีศักยภาพตรงตามความตองการตลาดแรงงาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

6.  กลุมเปาหมาย... 
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6.  กลุมเปาหมาย : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

7.  พื้นที่ดําเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี  
    

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรีไดรับการ

สนับสนุนคาใชจาย ทําใหมีความพรอมที่จะเรียนจนจบหลักสูตรอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีความสุข 

และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและมีศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก          
 

9.  ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ :      

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

 

เชิงปริมาณ 

จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 - ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 1,128 คน 

 - ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2566 1,270 คน 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพออกกลางคนัลดลง  

และสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน  

   

เชิงเวลา ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 1 ปงบประมาณ 

   

 1. คาอุปกรณการเรียน 551,540 บาท 

เชิงคาใชจาย 2. คาเครื่องแบบนักเรียน 1,143,000 บาท 

 3. คาหนังสือเรียน 2,398,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

--------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี 

1.  ชื่อโครงการ  จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน 

      ผูประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางสาววราภรณ  วรรณทอง      

     ตําแหนง  หัวหนางานบุคลากร  โทรศัพท  036 511232  

     โทรสาร   036 511487   โทรศัพทเคลื่อนที่ 088 2161223   

     E-mail : sbtc_data@hotmail.com   

2.  ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรีไมไดรับอัตรา

เจาหนาที่สายสนับสนุน เชน เจาหนาที่การเงิน บัญชี ธุรการ  เปนตน ทําใหวิทยาลัยตองแตงตั้งครูผูสอน

ไปปฏิบัติหนาที่สายสนับสนุนอีกหนาที่หนึ่ง  จึงทําใหมีเวลาในการเตรียมการสอน การตรวจการบาน

และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการสอนโดยตรง ดังนั้น งานบุคลากร

จึงไดจัดทําโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหกับนักเรียนข้ึน เพ่ือใหครูไดใชศักยภาพในการสอน

อยางเต็มที่และสนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

3.  วัตถุประสงค : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือคืนครูสูหองสอน 

4.  ผลผลิตของโครงการ ( Output ) : ครูผูสอนกลับคืนสูหองสอน 

5.  ผลลัพธของโครงการ ( Outcome ) : ครูผูสอนไดใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มท่ี ทําใหนักเรียน

ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน 

6.  กลุมเปาหมาย : บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับสายงานที่ตองใชครูผูสอนไปเปนผูปฏิบัติงาน 

7.  พื้นที่ดําเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุร ี     

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ไดบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหครูได

กลับมาทําหนาที่ครูผูสอนอยางเต็มตามศักยภาพ สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ในทุกดาน 

สามารถเรียนจบตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนกําลังคนท่ีตรงกับความตองการของประเทศ    

 

 

 

 

9. ตัวชี้วัด...    
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9.  ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ :      

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

 

เชิงปริมาณ 

  

- ไดบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 5  คน 

  

 

เชิงคุณภาพ 

- ไดบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณสมบัติที่ครบถวนทําให  

 สามารถคืนครูสูหองสอนได  

  

 

เชิงเวลา 

  

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 1 ปงบประมาณ 

  

 

เชิงคาใชจาย 

  

เงินเดือนคาจาง 588,000 บาท 

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
โครงการตามภาระงานสถานศึกษา  

โครงการฝายบริหารทรัพยากร  

1. โครงการ จัดจางถายเอกสารราชการ 36 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร all in one พรอมปริ้นเตอรและโตะวางคอมพิวเตอร 39 

3. โครงการ คัดเลือกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2565 43 

4. โครงการ การประกวดคําขวัญ “หน่ึงคําขวัญ หน่ึงสถานศึกษา”  

(One slogan One school : OSOS) 

47 

5. โครงการ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 51 

6. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 54 

7. โครงการ การอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 58 

8. โครงการ ศึกษาดูงาน 62 

9. ติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา 66 

10. โครงการ วัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย   70 

11. โครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณทําความสะอาดอาคารเรียน หองน้ํา หองสุขาและพ้ืนท่ีบริเวณ

ภายในวิทยาลัยฯ 

74 

12. โครงการ จัดหาวัสดุซอมแซมอาคารเรียน บานพักผูอํานวยการ บานพักครู  บุคลากร 

หองน้ํา ระบบไฟฟา – ระบบน้ําประปา  วัสดุงานบาน  งานครัว เพ่ือใชภายในวิทยาลัยฯ 

77 

13. โครงการ ปรับปรุงหองประชุมและหองบริหารงานทั่วไป 80 

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังเบอร 5 ขนาด 18,000 BTU 83 
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