


 

 

ค ำน ำ 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2561  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวัด 
สระแก้วนี้  โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 แก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและความต้องการของชุมชน องค์กรต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา   วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งผลผลิต  
คือ  นักเรียน ปวช. นักศึกษา ปวส. การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ส าหรับเยาวชน ประชาชน การ
วิจัยพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
  

  บัดนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561  ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และพร้อมที่จะน าไปเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ให้มีคุณภาพเพ่ือพร้อมเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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  -  ภาพแสดงแผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว         32 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 

กรอบแนวทำงที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
1.ด้ำนควำมม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1.การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

นโยบำยรัฐบำล 11 ดำน คือ 
1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
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2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรม  
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช 
ประโยชนอยางยั่งยืน  
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบำยรัฐบำล ได้แก่ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานต่างด้าว ยา
เสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา 

ขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่ 

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 

อย่างจริงจัง 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 
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ภูมิภาคอาเซียน 
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง 

แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย 
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน 
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
นโยบายที่ 11 ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ผลิต พัฒนา ก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพ่ือการศึกษา 
6. การบริหารจัดการ 

 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า นอกจากการน้อมน าแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา 

และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาปรับใช้กับนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

1) ความมั่นคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศกึษาธิการ ก ากับดูแลและลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ หากในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่
สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียน
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ชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญกับการศึกษาของ
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ความส าคัญกับภาษาที่ใช้ในพื้นที่ 
หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงจึงมีความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากข้ึน ก็ถือเป็น
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส าคัญ
มาก  เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครู
ด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดู
คะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการ
ประเมินผล PISA  แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ า
ด้วย จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่ าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป
พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น 
เพ่ือท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ 
อาท ิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น การด าเนินการด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 
 

นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ 

การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ  
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ 
การเรียนร ูโดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนใหเปนที่ 
ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง  
กับความจ าเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน 
เพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด 
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป 
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มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพ
และความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ 
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ 
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน 
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน 
ทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผู้สอน 
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อ 
เปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  
เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมาน
ฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญา ทองถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร 
และความเปนไทย น าไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ 
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล และ
การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปดพ้ืนที่สาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

“ประเทศไทย 4.0” กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อยใน 3 มิติส ำคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส ำคัญ คือ 
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่

เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ทีร่ัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
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3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services 
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ
ที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 

โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
ประกอบด้วย 

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 
 

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนเพิ่มเติมเฉพำะอำชีวศึกษำ 
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 
3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน 
4. กรอ.อศ อ.กรอ.อศ. 
5. ส่งเสริมอาชีวศกึษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน(เฉพาะทาง) 
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับ APEC 
7. ทวิภาค ี
8. ทวิศึกษา 
9. ทวิวุฒ ิ
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ 
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
12. แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
13. สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พ้ืนที่ (กศจ.อศจ.) 
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Re-branding/Excellent Model 

School/Database of Supply and Demand/Standard and Certification Center) 
15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ ปวช.ปวส.

ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ,กศน.สอศ.และ สกอ. 
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูน าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปน 
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 
  1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได 
มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค  

และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน 
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน 

วิชาชีพ  

ยุทธศำสตร  
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
มำตรกำร 
1. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ 
4. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
5. ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3  
 ยุทธศำสตร์ที ่1 ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร 
     1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ 
     1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
     1.3 โครงการ SMART VEC.  (Vocational Education Certificate) 
     1.4 โครงการ Fix it Center 
     1.5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ  

1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
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1.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 

1.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
              1.9 โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ 

1.10 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
1.11 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี     

สายเทคโนโลยีบัณฑิต 
1.12 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.13 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ยุทธศำสตร์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำวิจัย นวัตกรรมวิชำชีพ และเทคโนโลยี  

     2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
     2.2 โครงการนิเทศ ติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม 
     2.3 โครงการ One College One Innovation 
     2.4 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ของคนรุ่นใหม่ 

2.5 โครงการยกระดับศักยภาพนักวิจัยใหม่และสนับสนุนให้ครูจัดท าผลงานวิจัยและ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       3.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน   
       3.3 โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษามืออาชีพ 
       3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       3.5 โครงการ สร้าง ครูอาชีวศึกษามืออาชีพ 
       3.6 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรเสริมสร้ำงพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันอำชีวศึกษำ 
4.1โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์  

เอกลักษณ์ เป้าประสงค์และจุดเน้นที่ก าหนด  
       4.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
       4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
       4.4 โครงการบริหารความเสี่ยง  
       4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาภายในสถาบัน 
       4.6 โครงการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
       4.7 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
       4.8 โครงการการจัดการองค์ความรู้  
       4.9 โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย ท านุบ ารุงศาสนา และความรับผิดชอบต่อสังคม  
       4.10 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       4.11 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
       4.12 โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
       4.13 โครงการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
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ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
        5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือ 
       5.2  โครงการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 
       5.3 โครงการสง่เสริมและสร้างความรว่มมือการจัดการอาชวีศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ 

5.4 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ   
โดยเน้น AEC  

5.5โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการการศึกษากับสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น AEC 
       5.6 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น AEC 
       5.7 โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสถานศึกษา 

5.8โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยเน้น AEC 

5.9  โครงการบูรณาการระบบการปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ปรัชญา 

 

พัฒนาคน พัฒนางาน  วิชาการเป็นเลิศ 
ประเสริฐคุณธรรม  น้อมน า  รู้รัก  สามัคคี 

 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ผลิตและพัฒนาก าลังคน  ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต้องการก าลังคนในภูมิภาคอาเซียน 
  

พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพในทุกระดับที่หลากหลาย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.  ส่งเสริมพัฒนาทักษะครูและผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย 
3.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือการจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ 

ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
4.  เป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

สถานศึกษา 
5.  อนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย  และ 

เรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรมในอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ 
1 .ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานรายวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เอกลักษณ์ 
สถานศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและบริการสังคม 

 

 
 
อัตลักษณ์ 

ส านึกดี     มีจิตอาสา     และทักษะวิชาชีพ 
ความหมาย   

1  ) ) ส านึกดี  หมายถึง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และประพฤติ  ปฏิบัติตามหลักของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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2  ) ) มีจิตอาสา  หมายถึง  การมีจิตสาธารณะ  มีจิตบริการ  เป็นการกระท าท่ีค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

3   ) ) และทักษะวิชาชีพ  หมายถึง  มีความรู้  มีทักษะ  มีความสามารถประยุกต์หลักวิชาชีพที่ได้
เรียนรู้ออกมาเป็นผลงานโครงงาน โยชน์โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรมที่มีประ/  

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนด้วยวิธีการหลากหลายตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่น 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัว

การเปิดประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
รางวัลดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2555 

1.ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
2.ผลการประเมินการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 สถานศึกษา

อยู่ในกลุ่มดีมาก เกณฑ์การประเมิน 95% จัดอยู่ในล าดับที่ 2 ของระดับประเทศของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค  
3. “การเขียนแผนธุรกิจ” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 1. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5  เหรียญเงิน จากสิ่งประดิษฐ์ เครื่องฝาน
กล้วยฉาบ V.2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 และได้รับรางวัลชมเชย ในประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
 2. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา )V-cop) ระดับดีมาก )ร้อยละ 100) ประจ าปีการศึกษา 2556 
 3. “การเขียนแผนธุรกิจ” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค 

4. เครื่องฝานกล้วยฉาบ V.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 เหรียญเงินระดับภาค ประจ าปี
การศึกษา 2556 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 5. อุปกรณ์ตรวจโลหะส าหรับเจ้าหน้าที่ อพปร.ได้รับรางวัลชนะเลิศอัดดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สระแก้ว ประจ าปีการศึกษา 2556 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6. ผ้าคลุมของโต๊ะส าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี
การศึกษา 2556 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 7. เครื่องตากเอนกประสงค์ปรับองศาได้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สระแก้ว ประจ าปีการศึกษา 2556 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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 8. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลกิจกรรมแข่งขันบุกเบิกสร้างปืนโรมันดีเด่น 
ระดับชาติ 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2557 
 1. ได้รับรางวัล ระดับ 4 ดาว  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร)ชาย) ระดับภาค 
 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 800 เมตร )ชาย) ระดับภาค  
 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 1,500 เมตร )หญิง) ระดับภาค  
 5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยไทยสมัครเล่น 
 6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเลย์บอลชาย 
 7. ได้รับโล่รางวัลหมู่ลูกเสือสวนสนามดีเด่น ระดับภาค 
 8. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน โครงงาน แผ่นฝาทีบาร์ชนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบยางพารา 
ระดับภาค และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

9. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง โครงงาน พัดลมไอน้ าเคลื่อนที่ ระดับภาค และได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับรางวัลเกียรติยศ  สถิติสูงสุด อันดับที่ 13 ของประเทศ การแข่งขันฮอนด้า

ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ปีที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2557 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะรถจักรยานยนต์ซูซูกิครั้งที่ 3 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ ระดับภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะ เขียนแผนธุรกิจ ระดับ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเปตองประเภทหญิง

เดี่ยว ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ประจ าปี 2558 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันมวยไทย ในการ

แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ประจ าปี 2558 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปี 2559 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ระดับดีเด่น  

จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
-วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายย่อยมาตรฐาน ดีเด่น  

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวนออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รางวัล “ชนะเลิศ” ในการประกวดคัดเลือกผลการด าเนินงาน 

ชมรม TO BE NUNBER ONE ระดับจังหวัดปี 2559 
 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ “การเขียนแผนธุรกิจ” ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
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 - สิ่งประดิษฐ์ครีมรักษาเครื่องหนังจากน้ ามันเหลือใช้ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ดับไฟไหม้หิ้งพระ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 - สิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟทีวีด้วยสมาร์ทโฟน )Mobile Application control) 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปี
การศึกษา 2559 
 - สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปี 2560 
-ได้รับรางวัลการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจ าปีการศึกษา 2559  

)ระดับ 4 ดาว) 
-ได้รับรางวัลชนะอันดับ 2 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
-ได้รับรางวัลชนะระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ ระดับ 

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27 ประจ าปี พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล กิจกรรมทดสอบก าลังใจดีเด่น ระดับเหรียญเงิน งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล “กิจกรรมฝ่ายทักษะลูกเสือดีเด่น งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ  

ครั้งที่ 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล หมู่ลูกเสือมาตรฐานการจัดค่ายพักแรม ค่ายย่อยที่ 5 หญ้าแฝก งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี 

วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬาขว้างจักรหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค  

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬาทุ่นน้ าหนักหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค  

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 63.5 กก. ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 64 กก. ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 51 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 48 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 64 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 54 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานคร 
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      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 51 กก. ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12  
ณ กรุงเทพมหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 45 กก. ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร หนุมานเกมส์ ครั้งที่ 12  
ณ กรุงเทพมหานคร 

-ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ 
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  ทีมเทคนิคสระแก้ว ในการ 
แข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ พ.ศ.2560 

-ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาค 
ตะวันออก ประจ าปี 2560 ประเภทชมรม To Be Number one ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

-ได้รางวัลโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน To Be  
number one ระดับจังหวัดปี 2560 ประเภทชมรมในสถานศึกษา )อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) 
        

3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลายตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

มาตรการที่  2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
มาตรการที่  3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรการที่  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
มาตรการที่  2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือหน่วยงานและองค์กร
ท้องถิ่น 

มาตรการที่  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
มาตรการที่  5  ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
มาตรการที่  6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน 

มาตรการที ่ 5  ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
มาตรการที่  7  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการที่  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
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4.ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ  
 

ประกาศจัดตั้ง   เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2538 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานที่ท าการชั่วคราว  อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2539 
- ปี  2539  ย้ายสถานที่ท าการชั่วคราวมาอยู่ท่ีโรงเรียนวัฒนานคร ต.วัฒนานคร   
   อ. วัฒนานคร  จ.สระแก้ว    และเริ่มเปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2539 
  ได้ท าการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.)  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น )ม.3)  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 2 ประเภท  3  สาขาวิชา 
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่   

1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    
1.2. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่   
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ  )การบัญชี) 

พ.ศ. 2540  
- ปีการศึกษา  2540   ย้ายสถานที่ท าการมาอยู่พื้นที่ปัจจุบัน  

เปิดสอนประเภทวิชาศิลปกรรมเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ประเภท  8 สาขาวิชา  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ )การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  )การบัญชี)   

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ. 2541 - 2543 
เปิดสอนประเภทวิชาคหกรรม  เพ่ิมอีก  1  สาขาวิชา  รวมเป็น  4  ประเภท  9 สาขาวิชา 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์ 
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1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ )การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  )การบัญชี)   

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

พ.ศ. 2544 - 2546 
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  )ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  10 สาขาวิชา 

 )เพ่ิม 1 สาขาวิชา) คือ สาขาคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่  

1.1.สาขาวิชาช่างยนต์  )ปกติและทวิภาคี) 
1.2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ )ปกติและทวิภาคี) 
1.3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า )ปกติและทวิภาคี) 
1.4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  )ปกติและทวิภาคี) 
1.5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง )ปกติและทวิภาคี) 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่        
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   )การขาย)   
2.2. สาขาวิชาพณิชยการ  )การบัญชี)   
2.3  สาขาวิชาพณิชยการ  )คอมพิวเตอร์) 

3.ประเภทวิชาศิลปกรรม  ได้แก่          
3.1.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่   
4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.)  โดยจัดการเรียนการสอนเป็น  4  ประเภทวิชา  ดังนี้ 

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
     1.1 สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์  
     1.2 สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 

   1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

   1.4 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง   
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

2.1 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการบัญชี  
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานการขาย   
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2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
3. ประเภทวิชาคหกรรม   

3.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขางานธุรกิจคหกรรม   
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม  

4.1 สาขาวิชาศิลปกรรม    สาขางานวิจิตรศิลป์ 
 

พ.ศ. 2543 – 2544 เริ่มเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เพ่ิมระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  )ปวส.)  รวมเป็น  3  ประเภท  8 สาขาวิชา

โดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  )ปวช.)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )ม.6)  
เข้าศึกษาต่อ 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     ได้แก่   
1.1.สาขางานเทคนิคยานยนต์  )ทวิภาค)ี    
1.2.สาขางานวิชาช่างเทคนิคโลหะ )ทวิภาค)ี   
1.3.สาขางานติดตั้งไฟฟ้า )ทวิภาค)ี    
1.4.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  )ทวิภาคี)   
1.5.สาขางานก่อสร้าง  )ทวิภาคี)   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่   
2.1.สาขาวิชาการบัญชี  )ทวิภาค)ี   
2.2.สาขาวิชาการตลาด  )ทวิภาค)ี   

3.ประเภทวิชาคหกรรม  ได้แก่ 
3.1สาขาวิชาการโรงแรม  )ทวิภาค)ี 

พ.ศ. 2545 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส.)  รวมเป็น 3 ประเภทวิชา  9 สาขาวิชา 9 สาขางาน 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ      สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3.ประเภทวิชาคหกรรมธุรกิจ ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ  สาขางานการโรงแรม 

พ.ศ. 2546 - 2552  
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)ปวส.) รวมเป็น 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 10 สาขางาน 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
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1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ      สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ   สาขางานการโรงแรม 

4.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 
เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส.) รวมเป็น 4 ประเภทวิชา 10 สาขาวิชา 11 สาขางาน 

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    ได้แก่    
1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 
1.3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
      สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง   
 

2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาพณิชยการ      สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี    
2.2 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด   
2.3 สาขาวิชาพณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ   สาขางานการโรงแรม 

4.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

การจัดการเรียน  การสอนตามหลักสูตร 
    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    เปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และพันธกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาบุคลากรวิชาชีพใหสามารถน าความรูไป
พัฒนาประเทศ  ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึง
ก าหนดกรอบในการพัฒนาวิชาชีพใหมีความครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุมเปาหมายได  3  ลักษณะ  คือ  

1.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.) ภาคปกติ  
2.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส.) ภาคปกติ 
3   หลักสูตรระยะสั้น  ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ  
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จากกรอบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไดน าไปสูการปฏิบัติตามภาระหนาที่หลัก  ดังนี้ 

  

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ไดเปดหลักสูตรการเรียนสายอาชีวศึกษา  โดยรับนักเรียนและประชาชน

ทั่วไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  เขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
ลักษณะดังนี้ 

-  หลักสูตรปกติในสถานศึกษา รับนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  ใชระยะเวลา  3  ปการศึกษา  เปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนใน  
สถานศึกษาเปนเวลา  5  ภาคเรียน  และท าการฝกงานในสถานประกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยมีสาขาวิชา
และสาขางานที่เปดสอน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1 ซึ่งจ าแนกเป็น  4  ประเภทวิชา  ได้แก่  

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   
3. ประเภทวิชาคหกรรม    
4. ประเภทวิชาศิลปกรรม     
 
 

ตารางท่ี 1.1  แสดงรายละเอียดการเปดหลักสูตรสาขางาน  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคปกติ  
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ )ปวช.) 

อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ 

ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คหกรรม อาหารและ
โภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ 
ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ภาคปกต ิ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไดท าการเปดการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน  3 

ประเภทวิชา  ได้แก่    
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใช้ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2  ปการศึกษา  โดยรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่จบ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.) และนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปที่  6 )ม.6)  เข้า
ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ภาคปกติ  ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ใน
สถานศึกษาเปนเวลา 3  ภาคเรียน และท าการฝกงานในสถานประกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยมีรายละเอียด
สาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอนดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงรายละเอียดสาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
                 ภาคปกติวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
)ปวส.) 

อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงาน
เชื่อม 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

ช่างก่อสร้าง งานก่อสร้าง 

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) (ทวิภาคี) 
ตารางท่ี 2.2  แสดงรายละเอียดสาขาวิชาและสาขางานที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
                 )ทวิภาคี) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูง )ปวส.) 

อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต ์

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอตุสาหกรรม 

เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้า บ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่ง

ทางราง 

อิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

ช่างก่อสร้าง การก่อสร้าง 

บริหารธรุกิจ การตลาด การตลาด 
 
 
 
3.  หลักสูตรระยะสั้น  ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ  

การสอนหลักสูตรระยะสั้นเปนการพัฒนาวิชาชีพใหกับประชาชนในชวงระยะสั้น ๆ ตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย  ซึ่งถือเปนภารกิจหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการบริการวิชาชีพแกชุมชนและประชาชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนใหสามารถประกอบอาชีพไดตามความตองการ  นอกจากนั้นการสอนหลักสูตรระยะสั้น
ยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาอาชีวศึกษา  ในลักษณะของการเรียนอาชีวศึกษา 
รวมกับการเรียนสายสามัญศึกษาส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและยัง 
เปนการตอบสนองตอการเทียบโอนประสบการณของกลุมเปาหมายที่มีความช านาญเฉพาะดาน   มีประสบ 
การณในการท างานแตไมมีวุฒิการศึกษารองรับในลักษณะของการพัฒนาตนเอง  

การฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะดานแกองคกรสวนราชการสวนกลางหรือสวนทองถิ่น  
รวมทั้งภาคเอกชน ประชาชน  ถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาในการที่จะสงเสริมและสนับสนุนทางดาน  
วิชาการท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  จังหวัดและนโยบายของสถานศึกษา  ซึ่งการฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพจะข้ึนอยูกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย และนโยบาย  

การเปดสอนในหลักสูตรระยะสั้น  การฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ  สถานศึกษาเปดหลักสูตรตาม  
ความตองการของกลุมเปาหมาย  หรือการสนองตอบตอนโยบาย โดยปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตรการ  
เรียนการสอนปกติของสถานศึกษา      รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยมีหลักสูตรที่ด าเนินการดังนี้  

3.1   หลักสูตรระยะสั้น   
3.2   หลักสูตร 9+1 และ 12+1 
3.3   หลักสูตรอบรมให้ความรู้วิชาการตามโครงการในพระราชด าริ  
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ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากสถานศึกษา   ตั้งอยู่ในอ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว  ความเข้าใจของสังคม 

ทั่วไปยังไม่ให้ความส าคัญต่อการเป็นวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วประจ าจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจ าเป็นต้องร่วมงานใน
ระดับจังหวัดและอ าเภอที่ซ้ าซ้อนได้รับงบประมาณตามจ านวนนักเรียน -นักศึกษา  ด้านบุคลากรสายการสอน
ยังมีจ านวนข้าราชการและพนักงานราชการจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับวิทยาลัยเทคนิคระดับจังหวัด   จึง
จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ จ้างครูอัตราจ้างเป็นจ านวนมาก  จึงส่งผลให้งบประมาณ     
สนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาไม่เพียงพอ   อีกทั้งถนนสายหลักที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ ไม่มีรถโดยสาร
ประจ าทางผ่าน  เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนนักศึกษาและการเดินทางมาท างานของ
บุคลากรในสถานศึกษาอีกด้วย  
 
 
 
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ชื่อภาษาอังกฤษ Sakaeo  technical  college 
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 200 หมู่ 11 ถนนวัฒนา - แซร์ออ ต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร  

จังหวัดสระแก้ว  27160 
โทรศัพท์  0-3726-1535 
โทรสาร   0-3726-1675 
เว็บไซต์   http://www.sktc.ac.th 
E-mail   sakaeo.ar@gmail.com 
เนื้อท่ีของสถานศึกษา 109  ไร่  1  งาน   74  ตารางวา 
สีประจ าวิทยาลัย สีเขียว – เหลือง 
มีอาคารรวมทั้งสิ้น.....12....หลัง  มีห้องทั้งสิ้น...211....ห้อง  ได้แก่ 
 

ข้อมูลปลูกสร้างอาคารสถานที่  
 

ล าดับ ชื่ออาคาร จ านวน สร้างเม่ือ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. บ้านพักผู้บริหาร 7-8 1 หลัง 6 มี.ค.40 580,000  
2. บ้านพักครู 6 หน่วย 1 หลัง 6 มี.ค.40 2,554,000  
3. อาคารพัสดุกลาง 1 หลัง 6 มี.ค.40 5,408,000  
4. อาคารควบคุมระบบประปา 1 หลัง 31 มี.ค.40 2,490,000  
5. ตึกอ านวยการ 1 หลัง 24 ก.ค.40 8,841,097  
6. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง 24 ก.ค.40 11,855,031  
7. อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 24 ก.ค.40 20,698,872  
8. โรงอาหารเอนกประสงค์ 1 หลัง 24 พ.ค.40 2,990,000  
9. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง 22 ก.ย.44 15,261,522  
10. อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ 1 หลัง 12 ก.พ.48 5,700,000  
11. อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อม 1 หลัง พ.ศ.2553 21,400,000  

http://www.sktc.ac.th/
mailto:sakaeo.ar@gmail.com
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ครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ ากว่า 3,000 ตร.ม. 
12. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า 1,088 ตารางเมตร 
1 หลัง พ.ศ.2557 9,100,000  

13. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พ้ืนที่ไม่ต่ า
กว่า 1,920 ตารางเมตร 

1 หลัง พ.ศ.2558 
พ.ศ.2559 

รวม งปม.ทั้งสิ้น 

3,360,000 
13,440,000 
16,800,000 

 

ข้อมูลห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ อาคารอุตสาหกรรม   

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 2 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 2 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 1 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 1 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้า    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 3 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 2 8 ห้อง  

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 3 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอุตสาหกรรมชั้น 4 8 ห้อง  
 แผนกวิชาเครื่องกล    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 6 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารแผนกวิชาเครื่องกล 3 ห้อง  
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ข้อมูลห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง   

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 3 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 3 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง 1 ห้อง  
 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์   

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 3 ห้อง  

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 อาคารเรียนพื้นฐาน-สามัญ    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 21 ห้อง  
2. ห้องพักครู อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 1 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 1 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียนพ้ืนฐานสามัญ 10 ห้อง  
 อาคารเรียน 60 ปี    

1. ห้องปฏิบัติการสอน อาคารเรียน 60 ปี 18 ห้อง  
2. ห้องพักครู อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียน 60 ปี 10 ห้อง  
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 
 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ตั้ง จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหตุ 

 อาคารอ านวยการ อาคารอ านวยการ   
1. ห้องผู้อ านวยการ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
2. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
3. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
4. ห้องปฏิบัติงานการเงิน-การบัญชี อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
5. ห้องปฏิบัติงานแนะแนว อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
6. ห้องปฏิบัติงานพยาบาล อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
7. ห้องปฏิบัติงานทะเบียน อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
8. ห้องปฏิบัติงานสารบัญ-งานบุคลากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
9. ห้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
10. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
11. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
12. ห้องปฏิบัติงานแผนและความร่วมมือ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
13. ห้องปฏิบัติงานโครงการพิเศษ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
14. ห้องปฏิบัติงานเอกสาร-การพิมพ์ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
15. ห้องปฏิบัติงานพัสดุ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
16. ห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน-นักศึกษา อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
17. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
18. ห้องปฏิบัติงานวิจัย-นวัตกรรม อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
19. ห้องปฏิบัติงานประกันคุณภาพ อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
20. ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
21. ห้องประชุม 2 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  

 อาคารพื้นฐาน-สามัญ    
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ อาคารพ้ืนฐาน-สามัญชั้น 1 1 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต อาคารพ้ืนฐาน-สามัญชั้น 1 1 ห้อง  

 อาคารเรียน 60 ปี    
1. ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต อาคารเรียน 60 ปี ชั้น 1 1 ห้อง  

แหล่งข้อมูล : งานอาคาร 
ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 กันยายน 2560 

ข้อมูลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ตั้ง 
จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหต ุ

 อาคารสถานที่    
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1. ห้องปฏิบัติงาน อาคารสถานที ่ 2 ห้อง  
2. ห้องเก็บของ อาคารสถานที ่ 1 ห้อง  
 อาคารห้องสมุด    

1. ห้องสมุด อาคารห้องสมุด 1 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการภาษาจีน อาคารห้องสมุด 1 ห้อง  
3. สหกรณ์ร้านค้า อาคารห้องสมุด 1 ห้อง  
 อาคารศูนย์อาหาร    

1. ร้านค้าขายอาหาร อาคารศูนย์อาหาร 8 ห้อง  
2. ห้องเก็บของ อาคารศูนย์อาหาร 1 ห้อง  
3. ห้อง To Be number one อาคารศูนย์อาหาร 2 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารศูนย์อาหาร 2 ห้อง  

 

ข้อมูลสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

สนามกีฬา จ านวน 
ฟุตบอล 1 สนาม 
วอลเลย์บอล 2 สนาม 
ตะกร้อ 1 สนาม 
บาสเกตบอล 1 สนาม 

 

ข้อมูลห้องน้ า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ชื่ออาคาร ประเภท จ านวนห้อง 
อาคารอ านวยการ ห้องน้ าชาย 9 
 ห้องน้ าหญิง 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ห้องน้ าชาย 5 
 ห้องน้ าหญิง 5 
อาคารสามัญ ห้องน้ าชาย 5 
 ห้องน้ าหญิง 5 
ห้องน้ านักเรียน-นักศึกษา ห้องน้ าชาย 10 
 ห้องน้ าหญิง 10 

แหล่งข้อมลู : งานอาคาร      ส ารวจข้อมลู: วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วตั้งอยู่เลขที่  200 หมู่ 11 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัด
สระแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์  0-3726-1535  โทรสาร  0-3726-1675  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์  จ านวน 109 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   จด   โรงพยาบาลวัฒนานคร 
  ทิศใต้  จด  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอวัฒนานคร 
  ทิศตะวันออก จด   ที่ดินเอกชน     
  ทิศตะวันตก  จด  ถนนวัฒนา – แซร์ออ  
การคมนาคม 
ห่างจาก ที่ว่าอ าเภอ/เขตวัฒนานคร ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ประมาณ             3  กิโลเมตร  
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ห่างจาก ที่ว่าอ าเภอ/เขต เมืองสระแก้ว           ประมาณ    25  กิโลเมตร 
ห่างจาก  กรุงเทพมหานคร                                 ประมาณ   300  กิโลเมตร 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
1. นายสมศักดิ์  สุหร่ายคิมหันต์ พ.ศ.2536 - 2537 
2. นายทวีศักดิ์  ศรีโสภา  พ.ศ.2537 - 2542 
3. นายจเร    แก้วทอง  พ.ศ.2542 - 2544 
4. นายวิทยา   โพธิ์สุ  พ.ศ.2544 - 2547 
5. นายไอยสูรย์  ยินดีภพ  พ.ศ.2547 - 2550 
6. นายเสรี เมืองสง  พ.ศ.2550 - 2554 
7. นายวีระ   พิชิตกุล  พ.ศ.2554 - 2557 
8. นายจรัส เล่ห์สิงห์  พ.ศ.2557 -ปัจจุบัน 
 

1. นายวินิจ พงษ์ประจักษ์ พ.ศ.2537 - 2542 
2. นายสุเทพ สุวรรณกลาง พ.ศ.2540 - 2542 
3. นายพิทยา  ผลโยธิน พ.ศ.2542 - 2545 
4. นายพิเชษฐ์  คุณเจริญ พ.ศ.2541 - 2551 
5. นายสัมพันธ์ ศรีรัตนกูล พ.ศ.2542 - 2554 
6. นายวิระ ออมทรัพย์ทวี พ.ศ.2551 - 2557 
7. นายศรีศักดิ์ แจ่มข า พ.ศ.2547 – 2558 
8. นายพลวุฒิ  แก้วสง่า พ.ศ.2557 – 2558 
9. นายสุวิทย์ ทวีทรัพย์  พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน  
10. นายสมศักดิ์  ค าสนิท พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน 
11.นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน 
12.นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล พ.ศ.2558-ปัจจุบัน 
 

        
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ภาพแสดงแผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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แผนผังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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อาคาร
เรียน
ติดต้ัง
ไฟฟ้า 

 



 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นกัศึกษำ 

นำยสมศักดิ์ ค ำสนิท 

     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว                                            นำยจรัส  เล่ห์สิงห์ 
             ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทนิคสระแก้ว 
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รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยสุวิทย์  ทวีทรัพย ์

 

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
นำยขจรเกียรติ  รักษำ 

 

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
นำงณัฐธิชำ โสภำ 

 

หัวหน้ำงำนวำงแผนและ
งบประมำณ 

นำยสมหมำย ศรีสุทธิ์ 

 

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศ 

นำยนิพัทธ์  สองสี 

 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำช่ำงยนต์ 

นำยสุริยำ  พิมพ์ทอง 

 

หัวหน้ำงำนหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอน 

นำยธรรมนูญ  แก้วเสถียร 

 

 

หัวหน้ำงำนปกครอง 
นำยไมตรี  แสนวันนำ 

 

หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบ 
ทวิภำค ี

นำยสันติ ก ำลังดี 

  

หัวหน้ำงำนพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและประเมินผล 
นำงนวลน้อง ชูจันทร์ 

 
 

หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

นำงสำวผกำแก้ว  สวัสดี 

 
 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นำยศุภเขตต์ ศูนย์โศรก 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำเชื่อมโลหะ  

นำยสมหมำย  ศรีสุทธิ์ 

 

   
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำก่อสร้ำง 
นำยขจรเกียรติ  รักษำ 

 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 

นำยธีระยุทธ มอญขำม 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

นำยพิเชษฐ อินทร์ค ำ 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นำงสำวลัดดำวัลย์ อำระสำ 

 

 

หัวหน้ำงำนบัญชี 
นำงสำวกนกพร  หมอกขุนทด 

หัวหน้ำงำนพัสดุ 
นำยธีระยุทธ  มอญขำม 

 

หัวหน้ำงำนบริหำร 
งำนทั่วไป 

นำงล ำพึงศ์  วอทอง 

หัวหน้ำงำนอำคำร 
สถำนที่ 

นำยอมรเทพ เกษตรบดี 

 
หัวหน้ำงำนทะเบียน 

ว่ำที่ร้อยตรีโอเต้ิน  หวยครบุรี 

 

หัวหน้ำงำน 
ประชำสัมพันธ์ 

นำงสำวอุรำรัตน์ รัตนวงศ์ 

 

หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ 
นำยสุพัฒ  ลีอุดม 

 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผล 
และประกอบธุรกิจ 

นำงสำวจริยำพร  ยำหอม 

 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นำงสำวสมแสง อรัญญวำศรี 

 

หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นำยอำทิตย์ บุตรสุด 

 

หัวหน้ำงำนแนะแนว 
อำชีพและกำรจัดหำงำน 

นำยเริงชัย บุญสรรค์ 
 
 

หัวหน้ำงำนกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษำ 

นำยธงชัย  กำรบรรจง 

 

หัวหน้ำงำนครู 
ที่ปรึกษำ 

นำยสัญญำ งำสระน้อย 

 

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร 
นักเรียน นักศึกษำ 

นำยวิรัตน์  หันทะยุง 

 

หัวหน้ำงำนโครงกำร 
พิเศษและบริกำรชุมชน 
นำยณรงค์ศักด์ิ ศรีตำล 

 

ประเภทวิชำศิลปกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำศิลปกรรม 
นำงสำวจินตนำ หนูบุญรักษ์ 

 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิค
พื้นฐำน 

นำยประกิต  บับพำน 

 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำ 
สำมัญสัมพันธ์  

นำงนวลน้อง ชูจันทร์ 

 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำกำรตลำด 

นำงหทัยภัทร  อินทร์ค ำ 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว พ.ศ.2561 

 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 

นำยธงชัย  กำรบรรจง 
 

 

ประเภทวิชำคหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรม 

นำงปริศนำ  ค ำมำลำ 

 

รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำฝ่ำยแผนงำนและควำมรว่มมอื 

นำงสำวศรสีุดำ  ปิ่นกุล 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยวิชำกำร 
นำยธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 

 

 

ประเภทวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

นำงณัฐธิชำ  โสภำ 

  

ประเภทวิชำกำรจัดกำร 
โลจิสติกส์ 

นำงนริศรำ ค ำสนิท 
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อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีบุคลากรท้ังส้ิน  135 คน
ก. ข้าราชการ 20 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน
2 ข้าราชการครู 15 คน
3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน
1 ท าหน้าท่ีสอน  - คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน

ค. พนักงานราชการ 35 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 35 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 80 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 39 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 41 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน  - คน

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

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา130 คน
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุนรวม

 - ต่ ากว่า ม.6 ……………… คน 11 คน 11 คน
 - ปวช./ม.6 ……………… คน 2 คน 2 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี ……………… คน 18 คน 18 คน
 - ปริญญาตรี 77 คน 10 คน 87 คน
 - ปริญญาโท 12 คน ………………คน 12 คน
 - ปริญญาเอก คน ………………คน………………คน

รวม 89 คน รวม 41 คน 130 คน

6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
6.1 อัตราก าลังปี 2560
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจ้าง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุนรวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน  - คน คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน  - คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 39 คน  - คน 39 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 1 คน 41 คน 42 คน
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ  - คน  - คน  - คน

รวม 40 คน รวม 41 คน 81 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 20 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

6.นายพิเชษฐ  อินทร์ค า วิชาอิเล็กทรอนิกส์

7.นายขจรเกียรติ รักษา วิชาการก่อสร้าง

8.นายธีระยุทธ  มอญขาม วิชาไฟฟ้าก าลัง

9.นางหทัยภัทร  อินทร์ค า วิชาการตลาด

10.นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ วิชาช่างเช่ือมโลหะ

12.นายธงชัย  การบรรจง วิชาการบัญชี

13.นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร วิชาไฟฟ้าก าลัง

14.นางนวลน้อง  ชูจันทร์ หมวดวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา

ปฏิบัติหน้าท่ี

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

1.นายจรัส  เล่ห์สิงห์

2.นายสุวิทย์  ทวีทรัพย์

ผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

ช่ือ - สกุล

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

หัวหน้างานกิจกรรม

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนฯ

 -

 -

หัวหน้างานวัดผลฯ

 -

หัวหน้าการเงิน

หัวหน้าพัสดุ

หัวหน้างานวางแผนฯ

หัวหน้างานบัญชี

 -

หัวหน้างานวิจัยฯ

รองผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาการบัญชี

เทคนิคพ้ืนฐาน

เคร่ืองกล

รองผู้อ านวยการ

3.นายสมศักด์ิ  ค าสนิท

4.ดร.ธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ

17.นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา

ป.ตรี

ป.โท

11.นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด

15.นายประกิต  บับพาน

16.นายอาทิตย์  บุตรสุด

5.นางสาวศรีสุดา  ป่ินกุล

18.นางณัฐธิชา โสภา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าบุคลากร

19.นายสัญญา  งาสระน้อย ป.โท วิทยาศาตรบัณฑิต หัวหน้าครูท่ีปรึกษา

20.นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี ป.โท ศึกษาศาสตรบัณฑิต หัวหน้างานประกันฯ
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6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม  - คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 35 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

14.นายอมรเทพ  เกษตรบดี วิชาไฟฟ้าก าลัง

15.นายพงศกร  พันธนิติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์

16.นางล าพึงศ์  วอทอง วิชาการบัญชี

17.นางศศิภา  จันทมิฬ วิชาการก่อสร้าง

18.นายสันติ  ก าลังดี วิชาช่างเช่ือมโลหะ

19.นายอนุพงษ์  โพธ์ิแก้ว วิชาพ้ืนฐานสามัญ

20.นางสาวเบญญาภา  รักษาทรัพย์ วิชาการก่อสร้าง

21.นายเริงชัย  บุญสรรค์ วิชาเคร่ืองกล

22.นายสรพงษ์  พาภักดี วิชาไฟฟ้าก าลัง -

23.นายจรัญ  อินเกิด วิชาไฟฟ้าก าลัง -

24.นายไมตรี  แสนวันนา วิชาเคร่ืองกล

25.นายศุภเขตต์  ศูนย์โศรก วิชาไฟฟ้าก าลัง

26.ว่าท่ีร้อยตรีอภิรักษ์  แสงสว่าง วิชาเคร่ืองกล -

27.นางวัลยา  จันทร์จ าเริญ วิชาพ้ืนฐานสามัญ -

ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ช่ือ - สกุล

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

1. นาย ..........................................  -

1. นายกิติกร  วนิชชากร ป.ตรี วิชาอิเล็กทรอนิกส์  -

2.นางสาวจินตนา  หนูบุญรักษ์ ป.ตรี วิชาวิจิตรศิลป์  -

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

3.นางสาวจิระประภา  เบ็ญจมาตร ป.ตรี วิชาการบัญชี  -

วุฒิการศึกษา

4.นางนริศรา  ค าสนิท ป.โท วิชาการตลาด  -

5.นางปริศนา  ค ามาลา ป.ตรี วิชาคหกรรมศาสตร์  -

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

13.นายสุพัฒ  ลีอุดม ป.ตรี วิชาช่างเช่ือมโลหะ หัวหน้างานความร่วมมือ

ป.ตรี

ป.ตรี

6.นายวิรัตน์  หันทยุง ป.ตรี วิชาพ้ืนฐานสามัญ หัวหน้างานสวัสดิการฯ

7.นางอุบลรัตน์  พาภักดี ป.ตรี วิชาพ้ืนฐานสามัญ  -

8.ว่าท่ีร้อยตรีโอเต้ิน  หวยครบุรี ป.ตรี วิชาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานทะเบียน

ช่ือ - สกุล

หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หัวหน้างานทวิภาคี

9.นายนกุล  ตันไพบูลย์ ป.ตรี วิชาวิจิตรศิลป์  -

10.นางสาวผกาแก้ว  สวัสดี ป.ตรี วิชาการตลาด หัวหน้างานวิทยบริการฯ

ป.ตรี

11.นางสาวจริยาพร  ยาหอม ป.ตรี วิชาการตลาด หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

12.นายสุริยา  พิมพ์ทอง วิชาเคร่ืองกล  -

หัวหน้างานแนะแนวฯ

 -

 -

 -

 -

หัวหน้างานปกครอง
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6.3.3. พนักงานราชการ (ต่อ)

28.นางสาวดวงกมลรัตน์  พุ่มลา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -

29.นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีตาล เทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานโครงการพิเศษ

30.นายวิชัย  แย้มชม วิชาไฟฟ้าก าลัง

31.นางสาวสุวธิดา  ถาวรย่ิง วิชาพ้ืนฐานสามัญ

32.นางสาวปณิฎฐา  ค าน้อย การตลาด

33.นายปรเมศวร์  กาวี วิชาอิเล็กทรอนิกส์

34.นายดนุพล วิชัยกุล วิชาพ้ืนฐานสามัญ

35.นายวายุ  หันสมร วิชาช่างยนต์

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 72 คน (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

13.นายภาคภูมิ  บัวบาน

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

14.นายค าพงษ์  สุขดี

15.นายสุเมธ หาทรัพย์

16.นายวิชญ์วริน  เนตรรักษ์

17.นางสาวนพเกล้า  ถาวรสารี

18.นายทวีพงษ์  เกณฑ์การ

วิชาไฟฟ้าก าลัง

4.นายวิสันต์  อาจวิชัย ป.ตรี

วิชาพ้ืนฐานสามัญ

ป.ตรี

วิชาช่างเช่ือมโลหะ

วิชาเคร่ืองกล

2.นางสาวน้ าฝน  เพียซุย ป.ตรี วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าประชาสัมพันธ์

วิชาช่างเช่ือมโลหะ  -

5.นายนิพัทธ์  สองสี ป.ตรี วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

6.นายยุตจพงศ์  โกศลจิตร ป.ตรี

1.นายศักด์ิชัย  กล้าหาญ วิชาเคร่ืองกล

3.นางสาวจันทนา  พงษ์อิศรานุพร ป.ตรี วิชาการตลาด ผู้ช่วยหัวหน้าบุคลากร

สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
ช่ือ - สกุล

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

ป.ตรี  -

เจ้าหน้าท่ีอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป
ช่ือ - สกุล

สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

วิชาพ้ืนฐานสามัญ

7.นางสาวเกษร  กองยอด ป.ตรี

วิชาไฟฟ้าก าลัง

วิชาไฟฟ้าก าลัง

10.นายอาทิตย์  ค ากลอนลือชา ป.ตรี

8.นายรัตพงษ์  จรัสพันธ์ ป.ตรี วิชาพ้ืนฐานสามัญ

9.นางสาวอุรารัตน์  รัตนวงศ์ ป.ตรี

11.นายเจษฎา  นารถสิทธ์ิ ป.ตรี

วิชาการบัญชีป.ตรี

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล

12.นางสาวกัญญารัตน์  เอมโอด ป.ตรี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี วิชาไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา

วิชาไฟฟ้าก าลัง

ป.ตรี วิชาอิเล็กทรอนิกส์

ป.ตรี  -

ปฏิบัติหน้าท่ี

 -

-ป.ตรี

ป.ตรี  -

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตรี...)
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19.นางสาวสุภาวดี  กุลชา

20.นายบัญญัติ  บุตรสอน

21.นายเสมียน  อานไธสง

22.นางสาวนภาวรรณ  เถลิงรัมย์

23.นายปฐมพงค์ ปักการะนัง วิชาเคร่ืองกล

24.นางสาวพัชรีญา ก้องสูงเนิน วิชาโลจิสติกส์

25.นางเพ็ญศรี  รินทะรักษ์ วิชาพ้ืนฐานสามัญ/สังคม

26.นางสาวศศิธร อรัญ วิชาช่างเช่ือมโลหะ

27.นายเสกสรร เกตุสุข วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

28.นางสาวกาญจนา เมธิโยธิน วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29.นายธวัชชัย  ปัญญาดี วิชาไฟฟ้าก าลัง

30.นายณมนชิต มะโนบาล วิชาพ้ืนฐานสามัญ/วิทยาศาสตร์

31.นายปฏิวัติ  หินกอง วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

32.นายอนิวัตร์ ยอดไฟอินทร์ วิชาเคร่ืองกล

33.นางสาวจุฑามาศ วิชาทน วิชาไฟฟ้าก าลัง

34.นายสุปัญญา นาคมาก วิชาอิเล็กทรอนิกส์

35.นายพัฒนา ศรีธาราม วิชาอิเล็กทรอนิกส์

36.นางสาวเสาวนีย์ ชุนทร วิชาไฟฟ้าก าลัง

37.นายฤทธิชัย สรรพวุธ วิชาไฟฟ้าก าลัง

38.นางสาวอิสริยาภรณ์ อ าพาผล วิชาไฟฟ้าก าลัง

39.ว่าท่ี รต.ภาวิณี มณีศรี วิชาพ้ืนฐานสามัญ/คณิตศาสตร์

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

1.นางสาวอุนิสา  ปานสิงห์

2.นางสุพรรณา  สุขส าราญ

3.นายสมศักด์ิ  สุคะโต

4.นายไพรัช สุวรรณัง

5.นายคมสัน  ศิลาผ่อง

6.นางสาวญาณณิษา มะลิเกตุ

7.นางสาวรตา  กล าเงิน

8.นางสาวสุตราภัทร  ประยงค์ข า

9.นายจักรพันธ์  ศรีสมบัติ

10.นางสาวจีระพร  พลแก้ว

11.นางสาวพัชรินทร์  แก้วด า

12.นางสาวสุกานดา  จิตรักสินธ์ุ

13.นายสัญญาลักษณ์  อ่ิมสมัย

 -

 -

 -

อปท.

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ม.6

ม.6

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

วิชาเคร่ืองกล

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

วิชาพ้ืนฐานสามัญ/อังกฤษ

วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน

วิชาเคร่ืองกล

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี

งานเอกสารการพิมพ์

งานการเงิน

งานวิทยบริการฯ

งานบุคลากร

งานวิทยบริการฯ

งานวางแผนฯ

งานทวิภาคี

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

งานทะเบียน

 - งานพัสดุ

 - งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 - พนักงานขับรถ
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14.นายสุรพล เจริญนิช

15.นางสาวตุลยดา เงินหล่อ

16.นางไพรรินทร์  แก้วเสถียร

17.นางสาวว่านฤดี  พรมประเสริฐ

18.นางสาวอภัสรา  นิลพรมมา

19.นางชฎาภรณ์ บุญจันทร์กุล

20.นางสาวพัชรา ล้อมเวช

21.นางสาวจันทิมา ดีเจริญ

22.นางสาวกมลทิพย์ วงษ์วีระธรรม

23.นางสาวพัชริดา  ดิษเสถียร

24.นางสาวกนกวรรณ พละพล

25.นางสาวพรทิพย์ วรรณพงษ์

26.นางสาวทัศนีย์ ฟองเกิด

27.นางสาวกาญจนา พรม

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) (ท าหน้าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)

28.นางสาวพิมพา  ด ารง

29.นางสาววนิดา  สังข์ทิพย์

30.นางสาวพัทธกานต์  โกศลจิตร์

31.นายจิระเดช  เวชภู

32.นายสมชาย  นามแย้ม

33.นายด ารงศักด์ิ  เวชภู

34.นายเจริญ ยะถาคาร

35.นายชุมพล  บุพลับ

36.นางสุนรี  ศรีสมบัติ

37.นางศุภสรณ์  ต้นบุญ

38.นางอุทัย เวชการ

39.นายศักด์ิดา  ค าบัว

40.นายสมพงษ์  ศรีสมบัติ

41.นายจตุภัทร  ชมภูพ้ืน

งานแนะแนวฯ

งานบริหารงานท่ัวไป

งานส่ือฯ

งานกิจกรรม

งานครูท่ีปรึกษา -

 -

งานวิจัย/งานประกัน

 ส านักงาน อศจ.

 -

ปวส.

นักการภารโรง

 -

 -

 -

 -

 - งานการเงิน

นักการภารโรง

นักการภารโรง

 - นักการภารโรง

ม.6  - นักการภารโรง

ป.4  - นักการภารโรง

ม.3

ป.6

 -

ป.4  -

นักการภารโรง

ม.3  - ยามรักษาการณ์

ป.4  - นักการภารโรง

ป.4  - ยามรักษาการณ์

ม.6  - ยามรักษาการณ์

ป.4  -

 -

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

 -

ปวส.

 -

ม.6

อนุปริญญา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี  -

 -

งานพัสดุ

งานการบัญชี

 - งานวัดผลและประเมิน

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

งานประชาสัมพันธ์

งานปกครอง

งานทะเบียน

งานโครงการพิเศษ -

 -

 -

งานศูนย์ข้อมูล

 - งานอาคารสถานท่ี
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หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
รวม

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ

วิชาชีพ

3.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัด
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

โครงการ
ยกระดับทวิภาคี รวมท้ังส้ิน

16,571,840     4,533,600  880,000    -         21,985,440   180,000       2,120,300   25,555,040   43,000      27,898,340      50,301,780      
1.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16,571,840    4,533,600  880,000   -        21,985,440      -            296,300    -            -          296,300         22,281,740         

 - งบบุคลากร 8,067,640      -           -          -         8,067,640     -               8,067,640       
 - งบด าเนินงาน 4,571,000      3,616,000  880,000    -         9,067,000     -               9,067,000       
 - งบลงทุน 2,700,000      -           -          -         2,700,000     -               2,700,000       
 - งบเงินอุดหนุน 27,000          310,000     -          -         337,000       296,300     296,300         633,300         
 - งบรายจ่ายอ่ืน 1,206,200      607,600     -          -         1,813,800     -               1,813,800       

-        -             180,000      -           -            180,000         180,000         
 - งบรายจ่ายอ่ืน -             180,000       180,000          180,000         

-         -        -             -            1,824,000  -            43,000     1,867,000      1,867,000       
 - งบรายจ่ายอ่ืน -             1,824,000   43,000    1,867,000       1,867,000       

-         418,000  418,000      -            -           -            -          -               418,000         
 - งบเงินอุดหนุน 418,000   418,000      -                418,000         

-         -        -             -            -           25,555,040  -          25,555,040     25,555,040     

 - งบเงินอุดหนุน -             25,555,040   25,555,040      25,555,040     

5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2.แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.แผนงาน เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

รวมท้ังส้ินแผนงาน/งบรายจ่าย
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โครงการ เงินรายได้

ปวช. ปวส.
ระยะ
ส้ัน

ส่ิงประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 1,520,000         960,000  1,335,800           
 - โครงการ 1,144,200         520,000  520,000             
1.โครงการปรับภาพลักษณ์และ
เสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษา

174,000            340,000  514,000          
2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมาตรฐานด้วยการสร้าง
องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย

120,600            -         120,600          
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย 
คนดี คนเก่ง และมีความสุข 415,000            160,000  575,000          
4.โครงการปฏิรูปการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

394,600            10,000    404,600          
5.โครงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษาด้วยการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน

40,000              10,000    50,000           

ส่วนท่ี 3 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน
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โครงการ เงินรายได้

ปวช. ปวส.
ระยะ
ส้ัน

ส่ิงประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้

1.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 375,800            440,000  815,800              
 - โครงการ 375,800            440,000  815,800              
6.โครงการปรับภาพลักษณ์การ
จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพใน
เชิงประจักษ์

190,000            10,000    200,000              
7.โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิม
บทบาทภาครัฐและเอกชนในการ
ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา

20,000              -        20,000                
8.โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและการบริหารจัดการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

-                   100,000  100,000              
9.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

145,800            200,000  345,800              
10.โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000              130,000  150,000              

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน
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1. ประมาณการรายรับ 53,726,730 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 7,944,300 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,444,300  บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 6,500,000  บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 45,782,430 บาท
งบบุคลากร 16,443,030 บาท
งบด าเนินงาน 8,687,000 บาท
งบลงทุน 5,735,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 14,817,400 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 100,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 53,726,730 บาท
งบบุคลากร 25,303,210    บาท
 - เงินเดือนข้าราชการ 7,404,120       บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,719,810       บาท
 - ค่าจ้างช่ัวคราว 9,179,280       บาท
งบด าเนินงาน 17,453,720    บาท
 -  ค่าตอบแทน 8,975,200       บาท
 -  ค่าใช้สอย 2,359,974       บาท
 -  ค่าวัสดุ 3,418,546       บาท
 -  ค่าสาธารณูปโภค 2,700,000       บาท
งบลงทุน 5,735,000     บาท
 -  ค่าครุภัณฑ์ 2,148,000       บาท
 -  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,587,000       บาท
งบเงินอุดหนุน 463,000        บาท
 -  อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 418,000         บาท
 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000           บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 4,771,800     บาท
 -  โครงการตามภาระงานประจ า 3,271,800       บาท
 -  ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย 1,500,000       บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Jin
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หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
 รวม

1.โครงการ
ตามนโยบาย
สถาบันการ
อาชีวศึกษา

2.โครงการ
ตามภาระ
งานประจ า

รวมท้ังส้ิน บกศ.

38,775,430   3,646,000   580,000    418,000  -       43,419,430  100,000  1,615,000  1,715,000   8,092,300    53,226,730     
 - งบบุคลากร 23,008,390   -            -          -         -       23,008,390  -         -           -           2,294,820    25,303,210    
เงินเดือนข้าราชการ 6,748,920    6,748,920   6,748,920     
เงินวิทยฐานะ 453,600       453,600     453,600        
เงินประจ าต าแหน่ง 201,600       201,600     201,600        
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -            
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -            
ค่าตอบพนักงานราชการ 8,719,810    8,719,810   8,719,810     
ค่าจ้างช่ัวคราว 6,884,460    6,884,460   2,294,820   9,179,280     
 -  งบด าเนินงาน 10,665,040   3,616,000   580,000    -         -       14,861,040  -         -           -           2,592,680    17,453,720    
      - ค่าตอบแทน 5,016,800   2,709,360  -         -        -       7,726,160   -        -          -           1,249,040   8,975,200     
ค่าเช่าบ้าน(ข้ันต่ า) -            
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -             -            -            50,000       50,000          
เงินค่าสอนพิเศษ 4,400,000    2,109,360   6,509,360   855,040     7,364,400     

-               
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ -            -               
เงินค่าธุรการนอกเวลา 616,800       600,000     1,216,800   200,000     1,416,800     
ค่าตอบแทนครูช่าวต่างประเทศ -            144,000     144,000        
      - ค่าใช้สอย 1,464,410   250,000    200,000   -        -       1,914,410   -        -          -           445,564     2,359,974     
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ข้ันต่ า) -            -               
ค่าเช่ารถยนต์(ข้ันต่ า) -            -               
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 701,087       200,000     200,000    1,101,087   180,823     1,281,910     

ส่วนท่ี 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ



รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
 รวม

1.โครงการ
ตามนโยบาย
สถาบันการ
อาชีวศึกษา

2.โครงการ
ตามภาระ
งานประจ า

รวมท้ังส้ิน บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 100,000       50,000       150,000     50,000       200,000        50
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -            50,000       50,000          
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง -            50,000       50,000          
ค่าจ้างเหมาบริการ -             -            -               
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 663,323       663,323     114,741      778,064        
          - ค่าวัสดุ 1,783,830   656,640    380,000   -        -       2,820,470   -        -          -           598,076     3,418,546     
วัสดุส านักงาน -            140,000     140,000        
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 528,000       -            528,000     528,000        
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -            -               
วัสดุการศึกษา 1,255,830    656,640     380,000    2,292,470   458,076     2,750,546     
วัสดุงานบ้านงานครัว -            -               
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -            -               
วัสดุคอมพิวเตอร์ -            -               
วัสดุก่อสร้าง -            -               
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -            -               

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)
2,400,000   -           -         -        -       2,400,000   -        -          -           300,000     2,700,000     

ค่าโทรศัพท์ 40,000        40,000       40,000          
ค่าน้ าประปา 300,000       300,000     300,000        
ค่าไฟฟ้า 2,020,000    2,020,000   300,000      2,320,000     
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 40,000        40,000       40,000          
 - งบลงทุน 5,087,000   -           -         -        -       5,087,000    -        -          -           648,000     5,735,000     
  3.1 ครุภัณฑ์

 -หุ่นยนต์เช่ือม ROBOT พร้อมชุดเช่ือมชนิด 
Cold Metal Transfer (4.0) 1,500,000    1,500,000   -            1,500,000     



รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
 รวม

1.โครงการ
ตามนโยบาย
สถาบันการ
อาชีวศึกษา

2.โครงการ
ตามภาระ
งานประจ า

รวมท้ังส้ิน บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

 - ครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ -            648,000     648,000        51
  3.2 ส่ิงก่อสร้าง -            -               
 -อาคารเรียนและปฏิบัติการ พ้ืนท่ีใช้สอย
ประมาณ 1,920 ตร.ม.4ช้ัน (หน้ีผูกพัน) 3,587,000    3,587,000      3,587,000     
 - งบเงินอุดหนุน 15,000       30,000      -         418,000 -       463,000     463,000        
 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 418,000  418,000     418,000        
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา -            -               
 - อุดหนุน อศ.กช. -            -               
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000        30,000       45,000       45,000          
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -            -               
 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน -            -               
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. -            -               
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม -            -               
 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน -            -               
 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้ -            -               
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม -            -               
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -            -               
 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ -            -               
 - งบรายจ่ายอ่ืน -            -        -           -               
 - โครงการ......................

 - โครงการ -            -           -         -        -       -            100,000 1,615,000 1,715,000  1,556,800   3,271,800     
1.โครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้าง
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา -            -           546,800      546,800        



รวมท้ังส้ิน

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์
วิจัยสร้าง

องค์ความรู้
 รวม

1.โครงการ
ตามนโยบาย
สถาบันการ
อาชีวศึกษา

2.โครงการ
ตามภาระ
งานประจ า

รวมท้ังส้ิน บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการสร้างองค์
ความรู้ท่ีหลากหลาย -            55,000      55,000      -             55,000          

52

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
ความเป็นไทย คนดี คนเก่ง และมีความสุข -            810,000    810,000    160,000      970,000        
4.โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ -            345,000    345,000    65,000        410,000        
5.โครงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วย
การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน -            100,000  50,000      150,000    100,000      250,000        
6.โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนการ
สอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์ -            195,000    195,000    10,000        205,000        
7.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา -            60,000      60,000      15,000        75,000          
8.โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการ
บริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน -            -           -           25,000        25,000          
9.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -            50,000      50,000      305,000      355,000        
10.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง -            50,000      50,000      330,000      380,000        
 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย 1,000,000   1,000,000     
 - สร้างอาคารเอนกประสงค์พ้ืนท่ี 870 ตร.ม. 500,000     500,000        



โครงการท่ี  1

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย ข้อ  6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพฯ ข้อ 6 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการท่ี  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
                                    จุดเน้นข้อท่ี  7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็น 19 ปี ซ่ึงได้มีอาคารเรียน

อาคารปฏิบัติงาน  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เร่ิมทรุดโทรม  เน่ืองจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน  และยังรวม
ไปถึงในส่วนของภาพลักษณ์ในการจัดการบริหารอาชีวศึกษาน้ัน  จะต้องมีความพร้อมในการจัดการ  เพ่ือให้สถานศึกษา
มีเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา  โดยจะต้องยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ  และมีแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและตรงตามเกณฑ์ของงานประกันคุณภาพภายนอก

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษาข้ึน  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการปฏิบัติงาน  มีพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน
และเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน   ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน  
5.2 เพ่ือปรับภาพลักษ์การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพภายนอก

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน  ส่ิงแวดล้อม  และส่ิงอ านวยความสะดวก  
       ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

โครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา



6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการ และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
       ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอก

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน  ส่ิงแวดล้อม   
       และส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ  80
6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการ และมีแนวทางในการ
       ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอก  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี

7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ บาท
8.2 กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการแก่บุคคลภายนอก บาท
8.3 กิจกรรมจัดท าส านักงานงานอาคารสถานท่ี บาท
8.4 กิจกรรมประดับธงในวันส าคัญภายในวิทยาลัยฯ บาท
8.5 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด บาท
8.6 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา บาท
8.7 กิจกรรมจัดท าแผ่นพ้ืนเวที บาท
8.8 กิจกรรมจัดท าผ้าคลุมโต๊ะ บาท
8.9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องงานการเงิน บาท

12,000.00
30,000.00
20,000.00

20,000.00      
55,000.00

8,300.00

ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3

25,000.00
12,000.00

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  4

xxxx
546,800.00              

0
9,000.00                 

0
555,800.00             

20,000.00



8.10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. บาท
8.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด บาท
8.12 กิจกรรมนิเทศติดตามแฟ้มการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ บาท

งานและแผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา  2560
8.13 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง บาท
8.14 กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม บาท

9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความพึงพอใจในการพัฒนาตามโครงการปรับภาพลักษณ์

และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีระบการปฏิบัติงาน  พ้ืนท่ีการปฏิบัติงานท่ีมีความพร้อมในการใช้งานเพ่ือ

รองรับความต้องการเข้าใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลตามโครงการ

35,000.00

2,000.00

282,500.00    

25,000.00

9,000.00       



โครงการท่ี  2

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ 1 ความม่ันคง
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการท่ี  2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3
1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามความต้องการของ
                  สถานประกอบการ

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมี

แรงงานท่ีมีคุณภาพ  การอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนา
ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตหรือบริการ  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้
แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานและ
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วย 
การสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเป็น
สากลและภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ  และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5.2 เพ่ือสร้างพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย



6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1   จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน   จ านวนท้ังส้ิน   2,780  คน
6.1.2   คณะครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน   ร้อยละ  80
6.2.2  คณะครูผู้สอนสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ร้อยละ 80

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร บาท
8.2 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพครู บาท
8.3 กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ บาท
8.4 กิจกรรมทักษะภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Christmas บาท
8.5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ บาท
8.6 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  (เอสโซ่) ปี 2561) บาท
8.7 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะภาษาไทย บาท
8.8 กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (งปม. สอศ.) บาท
8.9 กิจกรรมปฏิรูปอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา-เอสโซ่ปี 2561 (งปม. สอศ.) บาท

xxxxxx
xxxxxx

20,000.00      

10,000.00      
5,000.00       

55,000.00              

xxxxxxx

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

5,000.00       
5,000.00       
5,000.00       
5,000.00       

-                        
-                        

55,000.00               
-                        



9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการจัดการศึกษาท่ีมีองค์ความรู้หลากหลาย สามารถยกระดับคุณภาพนักเรียนได้
9.2 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิสระแก้ว  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาด้วยองค์ความรู้ท่ี

หลากหลาย

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ  
10.2 สรุปผลตามโครงการ



โครงการท่ี  3

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ  5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพฯ ข้อ 6 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการท่ี  2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3
4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี  3  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  มีเจตนาท่ีจะมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โดยคนไทยจะต้องเป็นท้ังคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังความเป็นไทย  คนดี  
คนเก่ง  และมีความสุข  เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนท้ังในด้านความรู้  ทักษะ  การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา  การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม  จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาด ารงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล
5.2 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จ านวน  2,780  คน  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม
        และธรรมาภิบาล  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนดี  คนเก่ง และมีความสุข

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย คนดี คนเก่ง และมีความสุข



6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล
        และเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ อศจ. และ ชาติ บาท
8.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานกาชาด บาท
8.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสมโภชยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บาท
8.4 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ บาท
8.5 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต บาท
8.6 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษาใหม่ บาท

(ค่าธรรมเนียมตรวจสารเสพติด)
8.7 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  อบายมุข  บาท
8.8 กิจกรรมตามพระราชด าริฯ บาท
8.9 กิจกรรมเทคนิคสระแก้วอาสาพัฒนาเคล่ือนท่ี บาท

8.10 กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา (เงินบ ารุงห้องพยาบาล) บาท
8.11 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก บาท
8.12 กิจกรรมอาหารปลอดภัย  บาท
8.13 กิจกรรมพัฒนาระบบสวัสดิการน้ าด่ืมเพ่ือนักเรียน นักศึกษา(ค่าบ ารุงห้องพยาบาล) บาท

1,955,000.00          

-               

5,000.00       

xxxxxx
160,000.00              

-                        
810,000.00              
985,000.00              

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

20,000.00      

210,000.00    
5,000.00       

5,000.00       
20,000.00      

160,000.00    

20,000.00      

40,000.00      
3,000.00       
5,000.00       

35,000.00      



8.14 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  (เงินตรวจสุขภาพ) บาท
8.15 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ (เงินประกันชีวิต) บาท
8.16 กิจกรรมบริจาคโลหิต บาท
8.17 กิจกรรมเสริมสร้างคนดี  คนเก่ง และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ บาท

พอเพียง บาท
8.18 กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการ บาท

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.19 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมท้องถ่ิน บาท
8.20 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับภาคและชาติ บาท
8.21 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านกระบวนการลูกเสือ บาท
8.22 กิจกรรม  To Be number  one และศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (งปม.จากหน่วยงานภายนอก) xx บาท
8.23 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (งปม.สอศ.) xx บาท
8.24 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (งปม.สอศ.) xx บาท
8.25 กิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา (งปม.สอศ.) xx บาท
9.26 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (งปม.สอศ.) xx บาท

9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล

และเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 แบบประเมินผลกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา
10.2 สรุปผลตามโครงการ

500,000.00    
3,000.00       

94,000.00      

20,000.00      

40,000.00      

160,000.00    

250,000.00    

280,000.00    
80,000.00      



โครงการท่ี  4

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 3 การทดสอบการประเมินฯ ข้อ 4 ผลิต พัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการท่ี  3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามความต้องการของ
                  สถานประกอบการ

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  ช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  

ศิลปกรรม  คหกรรม  ซ่ึงในการผลิตก าลังคนน้ันจะต้องมีเกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานการศึกษา  และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ส่ิงท่ีส าคัญก็คือ  วิทยาลัยฯ  จะต้องเสริม
สร้างสมรรถนะด้านสายวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส าเร็จ
       การศึกษา   (ปวช. 3 และ ปวส. 2) มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ   ความต้องการของ
       ตลาดแรงงาน  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามมาตรฐาน 
        วิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  80  ของจ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพนักศึกษาใหม่ บาท
8.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา (V-net) บาท
8.3 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา  2561 บาท
8.4 กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2560 บาท
8.5 กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2561 บาท
8.6 กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพ (108 อาชีพ) บาท
8.7 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ บาท

xxxxxxx
65,000.00               

0
345,000.00              

0
410,000.00             

10,000.00      
30,000.00      

50,000.00      
10,000.00      
50,000.00      
40,000.00      
40,000.00      

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4



8.8 กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"วิทยาลัยฯ บาท
8.9 กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" อศจ. บาท

8.10 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน บาท
8.11 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าส่ิงประดิษฐของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. (งปม.สอศ.) xx บาท

9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมาตรฐานให้กับนักเรียนนักศึกษา

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
10.2 สรุปผลตามโครงการ
10.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

145,000.00    

15,000.00      
20,000.00      



โครงการท่ี  5

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 2 การผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 4 ผลิต พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการท่ี  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนและ
                องค์กรท้องถ่ิน

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เป็นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในเชิง

ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ในสายวิชาชีพ  ท้ังน้ี ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  ชุมชน และองค์กร
ท้องถ่ิน ในการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนได้มีทักษะ  สมรรถนะด้านวิชาชีพ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ  การจัดการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
และสังคมของประเทศให้มีความเจริญในด้านอุตสาหกรรม

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาด้านน้ีจึงมีนโยบายให้เพ่ิมปริมาณผู้เรียน
ด้านอาชีวศึกษา  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพ  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  

ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน
5.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากข้ึน

โครงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 จ านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเพ่ิมให้มากข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบจากปีการศึกษา  2558  
6.1.2 หน่วยงาน  ชุมชน  และองค์กรท้องถ่ิน  มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้าน
       สายวิชาชีพ  มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมีจ านวนนักเรียนนักศึกษามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
6.2.2 วิทยาลัยสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมกองทุน (งปม.สอศ.) บาท
8.2 กิจกรรมลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน (งปม.สอศ.) บาท
8.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการบ่มเพาะ "การเร่ิมต้นธุรกิจ" บาท
8.4 กิจกรรมแนะแนวการเข้าเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 บาท
8.5 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 บาท
8.6 กิจกรรมรับรายงานตัวสัญญานักเรียน นักศึกษาใหม่ บาท
8.7 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(งปม.สถาบัน) บาท

20,000.00      
45,000.00      

80,000.00      
5,000.00       

50,000.00               

xxxxxxx
100,000.00              

-                        

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

-                        
150,000.00             

xxxxx
xxxxx

xxxxx



9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน  
9.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

10 การติดตาม และการประเมินผล
10.1 สรุปจ านวนนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2558
10.2 สรุปผลตามโครงการ



โครงการท่ี  6

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการท่ี  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนและ
                องค์กรท้องถ่ิน
จุดเน้นข้อท่ี 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยาย
                ตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานทุกสถานศึกษา  จะต้องเข้ารับการประเมิน  เพ่ือเป็นแนวทางและเตรียมการในการพัฒนา

นักเรียนเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้องเตรียมการเพ่ือให้เกิด
ความพร้อม  ความเช่ือม่ันและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสถานศึกษา

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปรับภาพลักษณ์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิชาชีพให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นเป็นเชิงประจักษณ์ในคร้ังน้ี  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวข้ึน  เพ่ือเตรียมในการ
ปฏิบติได้อย่างเป็นระบบและเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
5.2 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพและเข้าสู่มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา

โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จ านวน  2,780  คน  มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ
       สถานศึกษา  และมีความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  สถานศึกษา และมี
        ความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ บาท
8.2 กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 61 บาท
8.3 กิจกรรมปัจฉิมนเทศนักเรียน นักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ บาท
8.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการบ่มเพาะ  "ศึกษาดูงาน" บาท
8.5 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 บาท
8.6 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน (งปม. สอศ.) xxx บาท
8.7 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (งปม. สอศ. ส่วนกลาง  ชุมชน หน่วยงาน xxx บาท

และองค์กรท้องถ่ิน)
8.8 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  xxx บาท

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

25,000.00      
10,000.00      

-                        
10,000.00               

-                        
195,000.00              

-                        
205,000.00             

150,000.00    
10,000.00      
10,000.00      



9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  สถานศึกษา และมี

ความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 นักเรียนนักศึกษา  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  และลงทะเบียนเพ่ือศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไป
10.2 สรุปผลตามโครงการ



โครงการท่ี  7

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ ข้อ 6 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  มาตรการท่ี 6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนและ
                องค์กรท้องถ่ิน

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ท้ังในประเทศและต่างประเทศในด้านูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพ่ือเป็นระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
อาชีวศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชนในการ
ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาข้ึน  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนหรือภาคเอกชนในทุกระดับ

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเป็นระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
5.2 เพ่ือจัดหาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นการพัฒนาเครือข่ายในการร่วมจัดการ

อาชีวศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชน
ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ืยวชาญ  ร่วมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน
6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ
       เพ่ิมจ านวนมากข้ึน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ืยวชาญ  ร่วมพัฒนาผู้เรียน
6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 บาท
8.2 กิจกรรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการ บาท
8.3 กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน ฝึกอาชีพ  ปีการศึกษา 2561 บาท
8.4 กิจกรรมติดตามซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจักรยานพระราชทาน บาท
8.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  (งปม. สอศ.) บาท
8.6 กิจกรรมปัจฉิมการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  (งปม. สอศ.) บาท
8.7 กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (งปม. สอศ.) บาท

 (FiX it Center Thailand 4.0)

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

xxxx
15,000.00               

xxxxx

-                        
60,000.00               

-                        
75,000.00              

30,000.00      

xxxxx
xxxxx

20,000.00      
15,000.00      

10,000.00      



9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กับสถานประกอบการ
9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานประกอบการท่ีร่วมจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ
10.2 สรุปผลตามโครงการ



โครงการท่ี  8

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 2 การผลิต พัฒนาก าลังคน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 4 ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มาตรการท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

5.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อท่ี 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยาย
                ตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากสังคมมีความคาดหวังอยากให้อาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญในการเตรียมก าลังคนเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้เตรียมการให้สถานศึกษาในอาชีวศึกษาเน้น
การเรียนการสอนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้นข้ึน ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  รวมท้ังภาษาท่ีมีการใช้
แพร่หลาย  โดยให้มีการเตรียมส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมเก่ียวกับการใช้ภาษาต่าง ๆ  การปรับ
เปล่ียนการใช้วัฒนธรรม

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือและการบริหารจัดการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนข้ึนให้กับนักเรียนนักศึกษาในการเพ่ิมความสามารถทางภาษาและสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านภาษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จ านวน  2,780  คน  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

โครงการพัฒนาความร่วมมือและการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



        ประชาคมอาเซียน  และมีความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากข้ึน
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  และมี
        ความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา บาท
8.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ MEP บาท

(งปม. สอศ.)
8.3 กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย บาท

กรณีไทย-จีน (งปม. สอศ.)

9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  และมีความ

สามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากข้ึน

10 การติดตาม และการประเมินผล
10.1 แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
10.2 สรุปผลตามโครงการ

-                        
25,000.00              

25,000.00      
xxxx

xxxx

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

xxxxx
25,000.00               

-                        
-                        

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



โครงการท่ี  9

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 5 ICT เพ่ือการศึกษา

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ มาตรการท่ี 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีถือว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีควรน ามาประกอบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใน

ระบบงานอาชีวศึกษาเป็นอย่างย่ิง  สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  สร้างความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษา  ได้เรียนรู้มากข้ึน  ยังรวมไปถึงการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาด้วยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียนนักศึกษา  และบุคลากรในองค์กร

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 เพ่ือให้การบริการในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการอาชีวศึกษา
        ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และการใช้บริการงานบริหาร
        การอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



6.2 เชิงคุณภาพ
6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการอาชีวศึกษา
        ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย คิดเป็นร้อยละ  80
6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และการใช้บริการงานบริหาร
        การอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  คิดเป็นร้อยละ  80

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนด้วยระบบ Edmodo บาท
8.2 กิจกรรมโปรแกรมห้องสมุด online บาท
8.3 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯประชุมภาคี 4 ฝ่าย บาท
8.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 บาท
8.5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 2/2560 บาท
8.6 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานงานบุคลากร บาท
8.7 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ .ศ.2560 บาท
8.8 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ บาท
8.9 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน บาท

8.10 กิจกรรมพัฒนางานบัญชี บาท
8.11 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS บน Web online บาท
8.12 กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตบัตรนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 61 บาท

(เงินค่าท าบัตรนักเรียน/นักศึกษา)

15,000.00      
10,000.00      
10,000.00      
75,000.00      
50,000.00      
10,000.00      
5,000.00       

150,000.00    

xxxx
953,000.00              

-                        
50,000.00               

330,000.00              
1,333,000.00          

30,000.00      
10,000.00      
10,000.00      

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

10,000.00      



8.13 กิจกรรมการจัดท าคู่มือนักเรียน/นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 61 บาท
(เงินค่าคู่มือ)

8.14 กิจกรรมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ บาท
8.15 กิจกรรมจัดท าวารสาร บาท
8.16 กิจกรรมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ บาท
8.17 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน บาท
8.18 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา บาท
8.19 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการจัดหาครุภัณฑ์ บาท
8.20 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ ระดับ อศจ.  (งปม.สอศ.) xxx บาท
8.21 กิจกรรมพัฒนาส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว (งปม.สอศ.) xxx บาท

9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสนเทศ
9.2 นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจในการได้รับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลตามโครงการ

648,000.00    

20,000.00      

10,000.00      

10,000.00      

180,000.00    

60,000.00      

20,000.00      



โครงการท่ี 10

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการท้ัง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
นโยบายรัฐบาลข้อท่ี  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ มาตรการท่ี 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

3.การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จุดเน้นข้อท่ี 6 ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
                เศรษฐกิจพอเพียง

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาน้ัน  จะต้องมีพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง

ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาทิเช่น  การพัฒนาความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการปฏิบัติงานในภาระหน้าท่ีประจ าเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ
และมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจกับนักเรียนนักศึกษา  หรือจะเป็นการให้สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับ
บุคลากรของสถานศึกษา

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนักศึกษา  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

5 วัตถุประสงค์
5.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  120 คน 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



                    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลการกรทางการศึกษามี
        ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
       เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลการกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

7 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี
7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประชุม/จัดท าค าส่ัง
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
4. ด าเนินงานตามโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
7.3 สถานท่ีด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท
        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท
        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท
                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท
        จากเงินอ่ืน ๆ  บาท

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและการเขียนแผนการจัดการ บาท

เรียนรู้
8.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรฯ บาท
8.3 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรฯ บาท
8.4 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา บาท
8.5 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 62 บาท

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 61
8.6 กิจกรรมการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บาท
8.7 กิจกรรมส่งเสริมครูเขียนผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ บาท
8.8 กิจกรรมการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร xxx บาท

ทางการศึกษา  (งปม.สอศ.)

30,000.00      

30,000.00      
20,000.00      

xxxxx
330,000.00              

-                        
50,000.00               

-                        
380,000.00             

50,000.00      

25,000.00      
200,000.00    

ข้ันตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

25,000.00      



9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลการกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินการปฏิบัติงานและการได้รับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.2 สรุปผลตามโครงการ



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 #### เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 44,219,930 44,219,930

1.2 งบลงทุน 5,735,000 5,735,000

  - ค่าครุภัณฑ์ พัสดุ /การเงิน 2,148,000 2,148,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง พัสดุ /การเงิน 3,587,000 3,587,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 3,271,800 3,271,800

2.1 1.โครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้าง
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

546,800 546,800

2.2 2.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการสร้าง
องค์ความรู้ท่ีหลากหลาย

ฝ่ายวิชาการ

55,000 55,000

2.3 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังความเป็นไทย คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว

970,000 970,000

2.4 4.โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค
สระแก้ว

410,000 410,000

2.5 5.โครงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผู้เรียน

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

250,000 250,000

2.6 6.โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียน
การสอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์ ฝ่ายวิชาการ

205,000

205,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
หน่วย : บาท

8



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ท่ีใช้จ่าย ท่ีใช้

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 #### เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

2.7 7.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายพัฒนาฯ

75,000 75,000

2.8 8.โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและ
การบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายพัฒนาฯ

25,000 25,000

2.9 9.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่าย
บริหารทรัพยากร

355,000 355,000

2.10 10.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่าย
วิชาการ/ฝ่ายบริหารฯ

380,000 380,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)

79

87
8



ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการท่ี  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์  7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการปรับภาพลักษณ์และ กิจกรรมพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ 8,300.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

เสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน รายได้ งานประชาสัมพันธ์

อาชีวศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการแก่ 12,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

บุคคลภายนอก รายได้ งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจัดท าส านักงานงานอาคารสถานท่ี 30,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมประดับธงในวันส าคัญภายใน 20,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

วิทยาลัยฯ รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 20,000.00      นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา

55,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมจัดท าแผ่นพ้ืนเวที 20,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมจัดท าผ้าคลุมโต๊ะ 25,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องงานการเงิน 12,000.00 นายขจรเกียรติ  รักษา

รายได้ งานการเงิน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 35,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 25,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

การประเมินภายในโดยต้นสังกัด รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

กิจกรรมนิเทศติดตามแฟ้มการประกัน 2,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับงานและ งานประกันคุณภาพฯ

แผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา  2560 รายได้

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการปรับภาพลักษณ์และ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 282,500.00     หัวหน้าแผนกวิชา

เสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เฉพาะทาง
อาชีวศึกษา กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 9,000.00        ว่าท่ี รต.อภิรักษ์ แสงสว่าง

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

รวมท้ังส้ิน 555,800.00    

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการท่ี  2   สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลุยุทธ์ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
2.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัด 1.กิจกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ 20,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

การเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (Project) ตามหลักสูตร เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

ด้วยการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 2กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของ 5,000.00 นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร

นักศึกษาต่อคุณภาพครู เรียนฟรี งานหลักสูตร
3.กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ 5,000.00 นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร

เรียนฟรี งานหลักสูตร
4.กิจกรรมทักษะภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000.00 นางวัลยา จันทร์จ าเริญ

 Christmas เรียนฟรี (สามัญ) อังกฤษ
5.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 5,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

เรียนฟรี (สามัญ) วิทย์
6.กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  10,000.00      นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

(เอสโซ่) ปี 2561) เรียนฟรี (สามัญ) วิทย์
7.กิจกรรมการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 5,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

(สามัญ) ภาษาไทย
8.กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ งปม.สอศ. นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

ภาษาอังกฤษ (สามัญ) ภาษาไทย
กิจกรรมปฏิรูปอาชีวศึกษา งปม.สอศ. นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

อาชีวศึกษา-เอสโซ่ปี 2561 (สามัญ) ภาษาไทย
รวมท้ังส้ิน 55,000.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการท่ี  2   สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์  3  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 210,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

ปลูกฝังความเป็นไทย  คนดี  คนเก่ง  ทักษะพ้ืนฐาน ระดับ อศจ.และชาติ เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

และมีความสุข 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสืบสาน 5,000.00 นายเริงชัย  บุญสรรค์

วัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานกาชาด เรียนฟรี งานแนะแนวอาชีพฯ

3. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสมโภชยุทธ- 5,000.00 นายเริงชัย  บุญสรรค์

หัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียนฟรี งานแนะแนวอาชีพฯ

4. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ 5,000.00        นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

เรียนฟรี สามัญ (ภาษาไทย)

5. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและ 20,000.00 นายไมตรี  แสนวันนา

พัฒนาทักษะชีวิต เรียนฟรี งานปกครอง

6. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 160,000.00 นายไมตรี  แสนวันนา

(ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ) งานปกครอง

7. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา- 20,000.00 นายไมตรี  แสนวันนา

เสพติด  อบายมุข เรียนฟรี งานปกครอง

8. กิจกรรมตามพระราชด าริฯ 0.00 โครงการพิเศษ
9. กิจกรรมเทคนิคสระแก้วอาสาพัฒนา 20,000.00 นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล
เคล่ือนท่ี เรียนฟรี โครงการพิเศษ
10. กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,000.00 นายวิรัตน์ หันทยุง

(เงินบ ารุงห้องพยายาล) งานสวัสดิการฯ
11.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 3,000.00 นายวิรัตน์ หันทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ
12.กิจกรรมอาหารปลอดภัย  5,000.00 นายวิรัตน์ หันทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ
13.กิจกรรมพัฒนาระบบน้ าด่ืมเพ่ือนักเรียน 35,000.00 นายวิรัตน์ หันทยุง

นักศึกษา (เงินบ ารุงห้องพยาบาล) งานสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    14.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 250,000.00 นายวิรัตน์ หันทยุง

ปลูกฝังความเป็นไทย  คนดี  คนเก่ง  (เงินตรวจสุขภาพ) งานสวัสดิการฯ

และมีความสุข 15.กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ 500,000.00 นายวิรัตน์ หันทยุง

(เงินประกันชีวิต) งานสวัสดิการฯ
16.กิจกรรมบริจาคโลหิต 3,000.00        นายวิรัตน์ หันทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ
17.กิจกรรมเสริมสร้างคนดี  คนเก่ง 254,000.00 นายธงชัย การบรรจง

และมีความสุขตามหลักปรัชญาของ เรียนฟรี 94,000 งานกิจกรรมฯ
เศรษฐกิจพอเพียง รายได้ 160,000

18.กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก 20,000.00 นายธงชัย การบรรจง

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการ เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ
19.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย  40,000.00 นายธงชัย การบรรจง

วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ
20.กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและ 280,000.00 นายธงชัย การบรรจง

นันทนาการระดับภาคและชาติ เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ
21.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 80,000.00 นายธงชัย การบรรจง

จริยธรรมด้านกระบวนการลูกเสือ เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ
22.กิจกรรม  To Be number  one งปม.หน่วยงานอ่ืน นางสาวลัดดาวัลย์ อาระสา

และศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น งาน To Beฯ
23.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (งปม.สอศ.) งานกิจกรรมฯ
24.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (งปม.สอศ.) งานกิจกรรมฯ
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
25.กิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด (งปม.สอศ.) งาน อศจ.
26.กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

รวมท้ังส้ิน (ไม่ได้รวมกับเงินค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ) 1,955,000.00 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการท่ี  3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ
กลยุทธ์  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

4.  โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ 1. กิจกรรมทดสอบความรู้ความถนัดทาง 50,000.00 นางนวลน้อง ชูจันทร์

ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ วิชาชีพนักศึกษาใหม่ เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

ของตลาดแรงงานและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการ 10,000.00 นางนวลน้อง ชูจันทร์

พิเศษ ทดสอบทางการศึกษา (V-net) เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

3. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 50,000.00      นางนวลน้อง ชูจันทร์

ปีการศึกษา  2561 เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

4. กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาค 40,000.00      นางนวลน้อง ชูจันทร์

เรียน ภาคเรียนท่ี 2/2560 เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

5. กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาค 40,000.00 นางนวลน้อง ชูจันทร์

เรียน ภาคเรียนท่ี 1/2561 เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

6. กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพ 10,000.00       นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

(108 อาชีพ) เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ
7.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 30,000.00 นายอาทิตย์ บุตรสุด

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รายได้ งานวิจัยฯ
8.กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 15,000.00 นายอาทิตย์ บุตรสุด

"ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"
ระดับวิทยาลัยฯ รายได้ งานวิจัยฯ
9.กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 20,000.00 นายอาทิตย์ บุตรสุด

"ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่ใหม่
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว รายได้ งานวิจัยฯ
10. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 136,000.00     ฝ่ายวิชาการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
11. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ งปม.สอศ. ฝ่ายแผนฯ
ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. ฝ่ายวิชาการ

รวมท้ังส้ิน 401,000.00    

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
มาตรการท่ี  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริม สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 1. กิจกรรมกองทุน (งปม.สอศ.) แผนกวิชาช่างเช่ือมฯ

ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ 2. กิจกรรมลดปัญหาการออกกลางคัน (งปม.สอศ.) นายสัญญา งาสระน้อย

ผู้เรียน ของผู้เรียน งานครูท่ีปรึกษา
3. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้า 20,000.00      นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

รับการบ่มเพาะ "การเร่ิมต้นธุรกิจ" รายได้ ศูนย์บ่มเพาะฯ
4. กิจกรรมแนะแนวการเข้าเรียนอาชีวศึกษา 45,000.00      นายเริงชัย บุญสรรค์
ประจ าปีการศึกษา 2561 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ
5. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 5,000.00        นายเริงชัย บุญสรรค์
ใหม่ ปีการศึกษา 2561 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ
6. กิจกรรมรับรายงานตัวสัญญานักเรียน 80,000.00      ว่าท่ี ร.ต.โอเต้ิน หวยครบุรี

นักศึกษาใหม่ รายได้  งานทะเบียน
7.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดสอน งปม.สถาบัน แผนกวิชาไฟฟ้าฯ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รวมท้ังส้ิน 50,000.00      

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
มาตรการท่ี  5  ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ
กลยุทธ์  4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

กลยุทธ์  5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

6. โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการ 1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือสร้างทัศนคติ 150,000.00 แผนกวิชาทุกแผนก

เรียนการสอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์ ท่ีดีต่อวิชาชีพ เรียนฟรี ฝ่ายวิชาการ
2. กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000.00 นายสัญญา งาสระน้อย

ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปี เรียนฟรี งานครูท่ีปรึกษา
การศึกษา 61
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 10,000.00 นายเริงชัย บุญสรรค์

และพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ เรียนฟรี งานแนะแนวฯ
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการ 10,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

บ่มเพาะ  "ศึกษาดูงาน" รายได้ ศูนย์บ่มเพาะ
5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 10,000.00 นายสัญญา งาสระน้อย

รายได้ งานครูท่ีปรึกษา
6. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน (งปม.สอศ.) ศูนย์บ่มเพาะ
7. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (งปม.สอศ.) งานแนะแนว
(งปม. สอศ. ส่วนกลาง  ชุมชน หน่วยงาน 
และองค์กรท้องถ่ิน)
8. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนจากส านักพระราชวัง
เฉลิมราชกุมารี  

รวมท้ังส้ิน 190,000.00    

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มาตรการท่ี  6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสริม   สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชน  และองค์กรท้องถ่ิน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
7.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ 1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 30,000.00      นายสันติ ก าลังดี
อาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐ ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 เรียนฟรี งานทวิภาคี
และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 2.กิจกรรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการ 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

เรียนฟรี งานทวิภาคี
3.กิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกงาน ฝึกอาชีพ 20,000.00      นายสันติ ก าลังดี
ปีการศึกษา 2561 เรียนฟรี งานทวิภาคี
4.กิจกรรมติดตามซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 10,000.00      นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล
จักรยานพระราชทาน เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ
5.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน (งปม. สอศ.) นายสันติ ก าลังดี
ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี
6.กิจกรรมปัจฉิมการฝึกงาน ฝึกอาชีพ (งปม. สอศ.) งานทวิภาคี
4. กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ (งปม. สอศ.) งานโครงการพิเศษ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix it Cneter Thailand 4.0)

รวมท้ังส้ิน 20,000.00      
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
มาตรการท่ี  7  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ
กลยุทธ์  5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
8. โครงการพัฒนาความร่วมมือบริหาร 1. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในการ 25,000.00      นายสุพัฒ  ลีอุดม
จัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมและการสู่ จัดการอาชีวศึกษา รายได้ งานความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

ภาคภาษาอังกฤษ MEP
3. กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ
พัฒนาอาชีวศึกษาไทย กรณีไทย-จีน

รวมท้ังส้ิน 25,000.00      

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรท่ี  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
9.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน 1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน 30,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยระบบ Edmodo เรียนฟรี งานส่ือการเรียนฯ

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กิจกรรมโปรแกรมห้องสมุด online 10,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

เรียนฟรี งานวิทยบริการฯ
3. กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 10,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

ศึกษาฯประชุมภาคี 4 ฝ่าย เรียนฟรี งานวิทยบริการฯ
4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15,000.00 นางสาวล าพึงค์ วอทอง
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายได้  งานบริหารงานท่ัวไป
5. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงาน 10,000.00      นางสาวล าพึงค์ วอทอง
ท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 2/2560 รายได้  งานบริหารงานท่ัวไป
6. กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน 10,000.00 นางณัฐธิชา โสภา
งานบุคลากร รายได้ งานบุคลากร
7.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง 75,000.00 นายธีระยุทธ มอญขาม

และการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 รายได้ งานพัสดุ
8.กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 50,000.00 นายธีระยุทธ มอญขาม

รายได้ งานพัสดุ
9.กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 10,000.00 นายขจรเกียรติ รักษา

รายได้ งานการเงิน
10.กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 5,000.00         นางสาวกนกพร หมอกขุนทด

รายได้ งานบัญชี
11.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 10,000.00       นางสาวกนกพร หมอกขุนทด

ด้านบัญชีในระบบ GFMIS บน Web online รายได้ งานบัญชี
12.กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตบัตร 150,000.00 ว่าท่ี ร.ต.โอเต้ิน หวยครบุรี

นักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 61 ทะเบียน
(เงินค่าท าบัตรนักเรียน/นักศึกษา)

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
9.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน 13.กิจกรรมการจัดท าคู่มือนักเรียน/ 180,000.00 ว่าท่ี ร.ต.โอเต้ิน หวยครบุรี

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 59 ทะเบียน

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เงินค่าคู่มือ)
14.กิจกรรมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์
15.กิจกรรมจัดท าวารสาร 20,000.00      นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์
16.กิจกรรมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 10,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์
17.กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์ 60,000.00 นายนิพัทธ์  สองสี

เน็ตภายใน รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ
18.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ 10,000.00 นายนิพัทธ์  สองสี

ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ
19.กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 648,000.00 แผนกวิชา/งาน
เรียนการสอนด้วยการจัดหาครุภัณฑ์ รายได้
20.กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ ระดับ อศจ.  (งปม.สอศ.) อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

21.กิจกรรมพัฒนาส านักงาน (งปม.สอศ.) อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
รวมท้ังส้ิน 1,003,000.00 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ
มาตรท่ี  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์  6  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาคุณภาพชีวิตครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

10. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 50,000.00 นายธรรมนูญ แก้วเสถียร

คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา รายวิชาและการเขียนแผนการจัดการ งานหลักสูตร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ เรียนฟรี
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และยกย่อง 25,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรฯ รายได้ งานบุคลากร
3. กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ 200,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

ชีวิตครูและบุคลากรฯ รายได้ งานบุคลากร
4.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของ 25,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายได้ งานบุคลากร
5. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 30,000.00 นายสมหมาย ศรีสุทธ์ิ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 61 งานวางแผนและงบประมาณ

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 60 รายได้
6. กิจกรรมการอบรมประกันคุณภาพ 20,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

ภายในสถานศึกษา รายได้ งานประกันฯ
7. กิจกรรมส่งเสริมครูเขียนผลงานวิจัย 30,000.00 นายอาทิตย์ บุตรสุด

นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ รายได้ งานวิจัยฯ
8. กิจกรรมการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง (งปม.สอศ.)
คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา  

รวมท้ังส้ิน 380,000.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว













จ ำนวน หน่วยนับ
1 แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง

1.1 ชุดการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด 30,000     30,000       
1.2 เคร่ืองยิงเลเซอร์ 60w 1 เคร่ือง 70,000     70,000       

รวมเงินแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 100,000     
2 แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน

2.1 หัวแบ่ง งานกัด 1 ชุด 35,000     35,000       
2.2 เคร่ืองเช่ือม TIG พร้อมอุปกรณ์ TIG 200T 1 ชุด 15,000     15,000       

รวมเงินแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 50,000       
3 แผนกวิชำบัญชี

3.1 โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 25,000     25,000       
4 แผนกวิชำพ้ืนฐำนสำมัญ

4.1 โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 25,000     25,000       
5 แผนกวิชำวิจิตร์ศิลป์

5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 25,000     20,000       
6 แผนกวิชำคหกรรม

6.1 เคร่ืองดูดควัน 1 เคร่ือง 30,000     30,000       
6.2 ครุภัณฑ์อาหารและโภชนา 1 เคร่ือง 20,000     20,000       

รวมเงินแผนกวิชำคหกรรม 50,000       
7 แผนกวิชำโลจิสติกส์

7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 1 ชุด 25,000     25,000       
7.2 เคร่ืองฉาย 3 มิติ 1 เคร่ือง 15,000     15,000       

รวมเงินแผนกวิชำโลจิสติกส์ 40,000       
8 แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 19,000     38,000       

รำยละเอียดค ำขอครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หมวดเงินรำยได้   

ล ำดับ ช่ือครุภัณฑ์
จ ำนวนขอต้ัง

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ



จ ำนวน หน่วยนับ
9 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์

9.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 20,000     40,000       
9.2 เม้าท์ปากกา 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 5,000       10,000       

รวมเงินแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50,000       
10 ครุภัณฑ์เงินรำยได้งำนอำคำรสถำนท่ี

10.1 เคร่ืองเจาะคอนกรีต 1 เคร่ือง 30,000     30,000       
11 ครุภัณฑ์เงินรำยได้งำนประชำสัมพันธ์

10.1 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมเคร่ืองเล่นแผนซีดี 1 ชุด 20,000     20,000       
12 ครุภัณฑ์เงินรำยได้งำนทะเบียน

12.1 เคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ ปร๊ิน รบ. 1 เคร่ือง 60,000     60,000       
13 ครุภัณฑ์งำนส่ือกำรเรียนกำรสอน

13.1 ทีวี 47 น้ิว 10 เคร่ือง 14,000     140,000     
รวมเงินท้ังส้ิน 648,000     

ล ำดับ ช่ือครุภัณฑ์
จ ำนวนขอต้ัง

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
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