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ค ำน ำ 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2561  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวัด 
สระแก้วนี้  โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 แก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 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. การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน ส าหรับเยาวชน ประชาชน การ
วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
  

  บัดนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561  ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
และพร้อมท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ให้มีคุณภาพเพื่อพร้อมเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป 
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  -  จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ        5 
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  -  ภาพแสดงแผนท่ีต้ังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว         32 
  -  แผนผังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว          33 
  -  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว       34 
  -  ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว         35 
  -  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว        43 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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- สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         49  
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสถานศึกษา         55 
- ปฏิทินปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ าปีงบประมาณ 2561     85 

ส่วนที่ 4 ภำคผนวก 
- บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- รายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

 

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

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

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

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพฒันา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(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  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1.การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3 การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  
4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

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

นโยบำยรัฐบำล ได้แก่ 
นโยบายท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานต่างด้าว ยา
เสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายท่ี 3 การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเรง่สร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน 
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ีและปัญหา 

ขาดแคลนน้ าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีท่ี 

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้ 

อย่างจริงจัง 
นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.4 เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคอาเซียน 

7.5 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง 
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าท้ังภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยนื 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟพูื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย 
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ 
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9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ผลิต พัฒนา ก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพื่อการศึกษา 
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 โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

1) ความมั่นคง  ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ก ากับดูแลและลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ หากในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ไม่
สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียน
ชายขอบ) ซึ่งท่ีผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญกับการศึกษาของ
โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ท้ังการให้ความส าคัญกับภาษาท่ีใช้ในพื้นท่ี 
หรือส่ิงท่ีเรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก 

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ท่ีมีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็น
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 
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3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นส่ิงส าคัญ

มาก  เพราะเป็นการลงทุนท่ีได้ผลมากท่ีสุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครู
ด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉล่ียในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่หากดู
คะแนนสูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ท่ีได้อันดับหนึ่งจากการ
ประเมินผล PISA  แต่การท่ีคะแนนเฉล่ีย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการ
ประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ า
ด้วย จึงท าให้ค่าเฉล่ียของประเทศต่ าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนท่ีมีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทท่ียังขาดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป
พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครูครบช้ันหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น 
เพื่อท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีหลากหลายโครงการท่ีส าคัญ 
อาทิ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 

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

นโยบำยรัฐบำลทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ 

นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรโูดยใหความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ 

การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ  
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ 
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนใหเปนท่ี 
ตองการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง  
กับความจ าเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน 
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพจิารณาจัด 
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนท่ัวไป 
มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรกูระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพ
และความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรตูลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ 
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ใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรยีนรูและ 
หลักสูตรใหเช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน 
ท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน 
ทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผู้สอน 
ใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อ 
เปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรดูวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  
เปนตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมาน
ฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญา ทองถิ่น 
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร 
และความเปนไทย น าไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ 
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรภูาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล และ
การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปดพื้นท่ีสาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

“ประเทศไทย 4.0” กำรขับเคลื่อนใหเ้กิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อยใน 3 มิติส ำคัญ คือ 
1. เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  
2.เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
3.เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

 

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

เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
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2.เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ

เป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 
3.เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services 
4.เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ
ท่ีมีอยู่ 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 และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

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

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบรกิารท่ีมีมูลค่าสูง (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. ทวิภาคี 
8. ทวิศึกษา 
9. ทวิวุฒิ 
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C การเป็นผู้ประกอบการ 
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
12. แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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13. สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี (กศจ.อศจ.) 
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Re-branding/Excellent Model 

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

ปริญญาตรีในทุกสังกัดท้ัง สพฐ,กศน.สอศ.และ สกอ. 
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูน าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเปน 
พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 
  1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได 
มาตรฐาน 

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

และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน 
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน 

วิชาชีพ  

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

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 3  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร 
     1.1 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ 
     1.2 โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
     1.3 โครงการ SMART VEC.  (Vocational Education Certificate) 
     1.4 โครงการ Fix it Center 
     1.5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ  

1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
1.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 
1.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

              1.9 โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ 
1.10 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
1.11 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี     

สายเทคโนโลยีบัณฑิต 
1.12 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.13 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำวิจัย นวัตกรรมวิชำชีพ และเทคโนโลยี  

     2.1 โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
     2.2 โครงการนิเทศ ติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม 
     2.3 โครงการ One College One Innovation 
     2.4 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ของคนรุ่นใหม ่

2.5 โครงการยกระดับศักยภาพนักวิจัยใหม่และสนับสนุนให้ครูจัดท าผลงานวิจัยและ 
พัฒนาส่ือนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       3.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันอำชีวศึกษำ 
4.1โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์  

เอกลักษณ์ เป้าประสงค์และจุดเน้นท่ีก าหนด  
       4.2 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
       4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
       4.4 โครงการบริหารความเส่ียง  
       4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาภายในสถาบัน 
       4.6 โครงการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
       4.7 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
       4.8 โครงการการจัดการองค์ความรู้  
       4.9 โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย ท านุบ ารุงศาสนา และความรับผิดชอบต่อสังคม  
       4.10 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       4.11 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
       4.12 โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร และปริมาณงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
       4.13 โครงการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
        5.1 โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือ 
       5.2  โครงการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 
       5.3 โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ 

5.4 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ   
โดยเน้น AEC  

5.5โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการการศึกษากับสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น AEC 
       5.6 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น AEC 
       5.7 โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสถานศึกษา 

5.8โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
โดยเน้น AEC 

5.9  โครงการบูรณาการระบบการปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 
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ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ปรัชญา 

 

พัฒนาคน พัฒนางาน  วิชาการเป็นเลิศ 
ปรรเณริฐครสเรรป  น้อปน า  รู้รัก  ณาปัคคี 

 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

ผลิตแลรพัฒนาก าลังคน  ให้ปีณปรรถนรวิชาชีพ ณนองควาปต้องการก าลังคนในภูปิภาคอาเซียน 
  

พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
1.  ผลิตแลรพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพในทรกรรดับท่ีหลากหลาย ปีครสลักษสรท่ีพึงปรรณงค์ใน 

การเข้าณู่ปรรชาคปอาเซียน 
2.  ณ่งเณริปพัฒนาทักษรครูแลรผู้เรียนในการณร้างณรรค์ผลงานวิจัยแลรนวัตกรรปท่ีหลากหลาย 
3.  ปรรณานควาปร่วปปือกับทรกภาคณ่วน เพื่อการจัดการศึกษาพัฒนานวัตกรรป การให้บริการ 

ด้านวิชาการแลรวิชาชีพ 
4.  เป็นศูนย์รวปควาปรู้แลรข้อปูลณารณนเทศ เพื่อการบริการบรคลากรท้ังภายในแลรภายนอก 

ณถานศึกษา 
5.  อนรรักษ์แลรณ่งเณริป ภูปิปัญญาท้องถิ่น  ขนบเรรปเนียป  ปรรเพสี  วัฒนเรรปไทย  แลร 

เรียนรู้ศิลปร  วัฒนเรรปในอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ 
1 .ผู้เรียนทรกคนท่ีจบการศึกษา ปีควาปรู้ตาปปาตรฐานรายวิชา แลรจรดปร่งหปายของหลักณูตร 
2. ผลิตแลรพัฒนาก าลังคนให้ปีควาปรู้ ควาปณาปารถ ด้วยวิเีการที่หลากหลายให้ครอบคลรปพื้นท่ีบริการ 
3. ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือทางวิชาการแลรวิชาชีพ ท้ังภาครัฐแลรเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ณถานศึกษา 
4. บริหารจัดการด้วยหลักเรรปาภิบาลอย่างปีปรรณิทเิภาพแลรปรรณิทเิผล 
 

เอกลักษณ์ 
ณถานศึกษารรดับชรปชนท้องถิ่นปร่งผลิตแลรพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพแลรบริการณังคป 
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อัตลักษณ์ 

ณ านึกดี     ปีจิตอาณา     แลรทักษรวิชาชีพ 
ความหมาย   

1  ) ) ณ านึกดี  หปายถึง  ปีครสเรรป  จริยเรรป  แลรปรรพฤติ  ปฏิบัติตาปหลักของจรรยาบรรส
วิชาชีพ 

2  ) ) ปีจิตอาณา  หปายถึง  การปีจิตณาเารสร  ปีจิตบริการ  เป็นการกรรท าท่ีค านึงถึงผลปรรโยชน์
ของณ่วนรวป 

3   ) ) แลรทักษรวิชาชีพ  หปายถึง  ปีควาปรู้  ปีทักษร  ปีควาปณาปารถปรรยรกต์หลักวิชาชีพที่ได้
เรียนรู้ออกปาเป็นผลงานโครงงาน โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรปท่ีปีปรรโยชน์/  

 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการณอนด้วยวิเีการณอนด้วยวิเีการหลากหลายตาปควาปต้องการของณถาน

ปรรกอบการ 
2. เพิ่ปปรรณิทเิภาพการเรียนการณอนแลรการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. เณริปณร้างครสเรรป จริยเรรป แลรเรรปาภิบาลในณถานศึกษา 
4. ณ่งเณริป ณนับณนรน แลรการกรรจายโอกาณทางการศึกษา โดยร่วปปือหน่วยงานแลรองค์กรท้องถิน่ 
5. พัฒนาเครือข่ายควาปร่วปปือการจัดการอาชีวศึกษาแลรเตรียปควาปพร้อปเพื่อรองรับการขยายตัว

การเปิดปรรชาคปอาเซียน 
6. ณ่งเณริป ณนับณนรน พัฒนาครสภาพชีวิตครู แลรบรคลากรทางการศึกษาตาปหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. ปรับภาพลักษส์การบริหารจัดการแลรเณริปณร้างณถานศึกษาให้ได้ปาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

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

1.ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯผ่านการปรรเปินปรรกันครสภาพภายนอกรอบณาปในรรดับดีปาก 
2.ผลการปรรเปินการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ปรรจ าปีการศึกษา 2555 ณถานศึกษา

อยู่ในกลร่ปดีปาก เกสฑ์การปรรเปิน 95% จัดอยู่ในล าดับท่ี 2 ของรรดับปรรเทศของกลร่ปวิทยาลัยเทคนิค  
3. “การเขียนแผนเรรกิจ” ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 2 รรดับภาค 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 1. วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับ 5  เหรียญเงิน จากณ่ิงปรรดิษฐ์ เครื่องฝาน
กล้วยฉาบ V.2 ในการปรรกวดณ่ิงปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่ รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
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ปรรจ าปีการศึกษา 2556 แลรได้รับรางวัลชปเชย ในปรรกวดณ่ิงปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่ รรดับชาติ ปรรจ าปี
การศึกษา 2556 
 2. วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่รางวัลปรรกาศเกียรติครส จากผลการปรรเปินปรรณิทเิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา )V-cop) รรดับดีปาก )ร้อยลร 100) ปรรจ าปีการศึกษา 2556 
 3. “การเขียนแผนเรรกิจ” ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 2 รรดับภาค 

4. เครื่องฝานกล้วยฉาบ V.2 ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับ 5 เหรียญเงินรรดับภาค ปรรจ าปี
การศึกษา 2556 ปรรเภทท่ี 6 ณ่ิงปรรดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรปแลรเทคโนโลยี 
 5. อรปกรส์ตรวจโลหรณ าหรับเจ้าหน้าท่ี อพปร.ได้รับรางวัลชนรเลิศอัดดับ 1 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ณรรแก้ว ปรรจ าปีการศึกษา 2556 ปรรเภทท่ี 1 ณ่ิงปรรดิษฐ์เพื่อพัฒนาครสภาพชีวิต 
 6. ผ้าคลรปของโต๊รณ าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 1 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว ปรรจ าปี
การศึกษา 2556 ปรรเภทท่ี 3 ณ่ิงปรรดิษฐ์ปรรเภทผลิตภัสฑ์ณ าเร็จรูป 
 7. เครื่องตากเอนกปรรณงค์ปรับองศาได้ ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 1 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ณรรแก้ว ปรรจ าปีการศึกษา 2556 ปรรเภทท่ี 4 ณ่ิงปรรดิษฐ์ด้านพลังงานแลรณ่ิงแวดล้อป 
 8. วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่เกียรติครส รางวัลกิจกรรปแข่งขันบรกเบิกณร้างปืนโรปันดีเด่น 
รรดับชาติ 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2557 
 1. ได้รับรางวัล รรดับ 4 ดาว  โครงการบ่ปเพารผู้ปรรกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 2. ได้รับรางวัลชนรเลิศ วิ่ง 400 เปตร)ชาย) รรดับภาค 
 3. ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 1 วิ่ง 800 เปตร )ชาย) รรดับภาค  
 4. ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 1 วิ่ง 1,500 เปตร )หญิง) รรดับภาค  
 5. ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 1 ปวยไทยณปัครเล่น 
 6. ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 2 วอลเลย์บอลชาย 
 7. ได้รับโล่รางวัลหปู่ลูกเณือณวนณนาปดีเด่น รรดับภาค 
 8. ได้รับรางวัลชนรเลิศเหรียญเงิน โครงงาน แผ่นฝาทีบาร์ชนวนกันควาปร้อนจากเณ้นใยใบยางพารา 
รรดับภาค แลรได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 1 ในรรดับอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว 

9. ได้รับรางวัลชนรเลิศเหรียญทองแดง โครงงาน พัดลปไอน้ าเคล่ือนท่ี รรดับภาค แลรได้รับรางวัล
ชนรเลิศอันดับ 2 ในรรดับอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลเกียรติยศ  ณถิติณูงณรด อันดับท่ี 13 ของปรรเทศ การแข่งขันฮอนด้า

ปรรหยัดน้ าปันเช้ือเพลิง ปีท่ี 17 ปรรจ าปีการศึกษา 2557 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันทักษรรถจักรยานยนต์ซูซูกิครั้งท่ี 3 

ปรรจ าปีการศึกษา 2557 รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
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- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันทักษรเทคนิคยานยนต์ รรดับภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 

- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 2 การแข่งขันทักษร เขียนแผนเรรกิจ รรดับ
ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 

- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเปตองปรรเภทหญิง
เด่ียว ในการแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวรเกปณ์รรดับชาติ ปรรจ าปี 2558 

- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันปวยไทย ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวรเกปณ์รรดับชาติ ปรรจ าปี 2558 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปี 2559 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 รรดับดีเด่น  

จากกรรทรวงศึกษาเิการ ปรรเภทณถานศึกษา ณาขา ป้องกันแลรแก้ไขปัญหายาเณพติดในณถานศึกษา 
-วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่ปรรกาศเกียรติครส ค่ายย่อยท่ี 1 ค่ายย่อยปาตรฐาน ดีเด่น  

งานชรปนรปลูกเณือ เนตรนารีวิณาปัญอาชีวศึกษาช่อณรอาด ภาคตรวนออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งท่ี 6 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รางวัล “ชนรเลิศ” ในการปรรกวดคัดเลือกผลการด าเนินงาน 

ชปรป TO BE NUNBER ONE รรดับจังหวัดปี 2559 
 -ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษร “การเขียนแผนเรรกิจ” รรดับภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
 - ณ่ิงปรรดิษฐ์ครีปรักษาเครื่องหนังจากน้ าปันเหลือใช้ ได้รับรางวัลชปเชย รรดับภาคตรวันออกแลร
กรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2559 
  - ณ่ิงปรรดิษฐ์อรปกรส์ดับไฟไหป้ห้ิงพรร ได้รับรางวลัชปเชย รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
ปรรจ าปีการศึกษา 2559 
 - ณ่ิงปรรดิษฐ์ชรดอรปกรส์ควบครปการเปิด-ปิดไฟทีวีด้วยณปาร์ทโฟน )Mobile Application control) 
ได้รับรางวัล รองชนรเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปี
การศึกษา 2559 
 - ณ่ิงปรรดิษฐ์อรปกรส์ช่วยเพิ่ปออกซิเจนให้น้ าพลังงานแณงอาทิตย์ ได้รับรางวัลชปเชย รรดับภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2559 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปี 2560 
-ได้รับรางวัลการบริหารงานศูนย์บ่ปเพารผู้ปรรกอบการอาชีวศึกษา รรดับภาค ปรรจ าปีการศึกษา 2559  

)รรดับ 4 ดาว) 
-ได้รับรางวัลชนรอันดับ 2 การปรรกวดโครงการวทิยาศาณตร์ณปาคปวิทยาศาณตร์อาชีวศึกษา-เอณโซ่  

2560 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว 
-ได้รับรางวัลชนรรรดับเหรียญเงนิ การปรรกวดโครงการวิทยาศาณตร์ณปาคปวิทยาศาณตร์ รรดับ 
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ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งท่ี 27 ปรรจ าปี พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล กิจกรรปทดณอบก าลังใจดีเด่น รรดับเหรียญเงิน งานชรปนรปลูกเณือ-เนตรนารีวิณาปัญ 

อาชีวศึกษา รรดับชาติ ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล “กิจกรรปฝ่ายทักษรลูกเณือดีเด่น งานชรปนรปลูกเณือ-เนตรนารีวิณาปัญอาชีวศึกษา รรดับชาติ  

ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล หปู่ลูกเณือปาตรฐานการจัดค่ายพักแรป ค่ายย่อยท่ี 5 หญ้าแฝก งานชรปนรปลูกเณือ-เนตรนาร ี

วิณาปัญอาชีวศึกษา รรดับชาติ ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรรเภทกีฬาขว้างจักรหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค  

ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
-ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรรเภทกีฬาทร่นน้ าหนักหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค  

ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 63.5 กก. ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรรเภทกีฬาปวยณากลณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 64 กก. ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ปรรเภทกีฬาปวยณากลณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 51 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ปรรเภทกีฬาปวยณากลณปัครเล่นหญิง รร่นน้ าหนักไป่เกนิ 48 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 64 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 54 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นหญิง รร่นน้ าหนักไป่เกนิ 51 กก. ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12  
ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นหญิง รร่นน้ าหนักไป่เกนิ 45 กก. ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งท่ี 12  
ส กรรงเทพปหานคร 

-ได้รับโล่รางวัล รองชนรเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหร่นยนต์แขนกลอรตณาหกรรป ในงานการแข่งขันหร่นยนต์ 
อาชีวศึกษา รรดับชาติ ปรรจ าปี พ.ศ.2560 

-ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหร่นยนต์แขนกลอรตณาหกรรป  ทีปเทคนิคณรรแก้ว ในการ 
แข่งขันหร่นยนต์อาชีวศึกษา รรดับชาติ พ.ศ.2560 
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-ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการปรรกวดผลงานโครงการ To Be Number One รรดับภาคกลางแลรภาค 
ตรวันออก ปรรจ าปี 2560 ปรรเภทชปรป To Be Number one ในณถานศึกษารรดับอาชีวศึกษาแลร
อรดปศึกษา 

-ได้รางวัลโล่รางวัลชนรเลิศ การปรรกวดผลการด าเนินงานแลรแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน To Be  
number one รรดับจังหวัดปี 2560 ปรรเภทชปรปในณถานศึกษา )อาชีวศึกษา-อรดปศึกษา) 
        

3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลายตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

ปาตรการที่  2  ณร้างผู้เรียนให้ปีครสภาพปาตรฐาน 
ปาตรการที่  3  ยกรรดับทักษรฝีปืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ปาตรการที่  8  พัฒนารรบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ปาตรการที่  2  ณร้างผู้เรียนให้ปีครสภาพปาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือหน่วยงานและองค์กร
ท้องถ่ิน 

ปาตรการที่  4  ผลิตแลรพัฒนาก าลังคน 
ปาตรการที่  5  ณ่งเณริปเณ้นทางอาชีพ 
ปาตรการที่  6  ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือในปรรเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน 

ปาตรการที่  5  ณ่งเณริปเณ้นทางอาชีพ 
ปาตรการที่  7  ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือในต่างปรรเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชวิีตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ปาตรการที่  8  พัฒนารรบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ปาตรการที่ 1 ณ่งเณริปศักยภาพณถานศึกษา 
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4.ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ  
 

ประกาศจัดต้ัง   เปื่อวันท่ี 21 เดือน ปิถรนายน  พ.ศ. 2538 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว  ปีณถานท่ีท าการช่ัวคราว  อยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรรี 

พ.ศ. 2539 
- ปี  2539  ย้ายณถานท่ีท าการช่ัวคราวปาอยู่ท่ีโรงเรียนวัฒนานคร ต.วัฒนานคร   
   อ. วัฒนานคร  จ.ณรรแก้ว    แลรเริ่ปเปิดการเรียนการณอน  ปีการศึกษา  2539 
  ได้ท าการเปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รับผู้ณ าเร็จการศึกษารรดับปัเยปศึกษา

ตอนต้น (ป.3)  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 2 ปรรเภท  3  ณาขาวิชา 
1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป  ได้แก่   

1.1 ณาขาวิชาอิเล็กทรอนิกณ์    
1.2. ณาขาวิชาช่างก่อณร้าง 

2.ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่   
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ  (การบัญชี) 

พ.ศ. 2540  
- ปีการศึกษา  2540   ย้ายณถานท่ีท าการปาอยู่พื้นท่ีปัจจรบัน  

เปิดณอนปรรเภทวิชาศิลปกรรปเพิ่ปอีก 1 ณาขาวิชา รวปเป็น 3 ปรรเภท  8 ณาขาวิชา  
1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป ได้แก่  

1.1.ณาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. ณาขาวิชาช่างเช่ือปโลหร 
1.3.ณาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. ณาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกณ์    
1.5. ณาขาวิชาช่างก่อณร้าง  

2. ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่        
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ )การขาย)   
2.2. ณาขาวิชาพสิชยการ  )การบัญชี)   

3.ปรรเภทวิชาศิลปกรรป  ได้แก่          
3.1.ณาขาวิชาวิจิตรศิลป ์

พ.ศ. 2541 - 2543 
เปิดณอนปรรเภทวิชาคหกรรป  เพิ่ปอีก  1  ณาขาวิชา  รวปเป็น  4  ปรรเภท  9 ณาขาวิชา 
1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป ได้แก่  
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1.1.ณาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. ณาขาวิชาช่างเช่ือปโลหร 
1.3.ณาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. ณาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกณ์    
1.5. ณาขาวิชาช่างก่อณร้าง  

2. ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่        
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ )การขาย)   
2.2. ณาขาวิชาพสิชยการ  )การบัญชี)   

3.ปรรเภทวิชาศิลปกรรป  ได้แก่          
3.1.ณาขาวิชาวิจิตรศิลป ์

4.ปรรเภทวิชาคหกรรป  ได้แก่   
4.1 ณาขาวิชาคหกรรปเรรกิจ 

พ.ศ. 2544 - 2546 
เปิดณอนในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ  )ปวช.)  รวปเป็น  4  ปรรเภท  10 ณาขาวิชา 

 )เพิ่ป 1 ณาขาวิชา) คือ ณาขาคอปพิวเตอร์  ดังนี้ 
1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป ได้แก่  

1.1.ณาขาวิชาช่างยนต์  )ปกติแลรทวิภาคี) 
1.2. ณาขาวิชาช่างเช่ือปโลหร )ปกติแลรทวิภาคี) 
1.3.ณาขาวิชาช่างไฟฟ้า )ปกติแลรทวิภาคี) 
1.4. ณาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกณ์  )ปกติแลรทวิภาคี) 
1.5. ณาขาวิชาช่างก่อณร้าง )ปกติแลรทวิภาคี) 

2. ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่        
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ   )การขาย)   
2.2. ณาขาวิชาพสิชยการ  )การบัญชี)   
2.3  ณาขาวิชาพสิชยการ  )คอปพิวเตอร์) 

3.ปรรเภทวิชาศิลปกรรป  ได้แก่          
3.1.ณาขาวิชาวิจิตรศิลป ์

4.ปรรเภทวิชาคหกรรป  ได้แก่   
4.1 ณาขาวิชาคหกรรปเรรกิจ 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 
เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยจัดการเรียนการณอนเป็น  4  ปรรเภทวิชา  ดังนี้ 

 1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป  
      1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล   ณาขางานยานยนต์  
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      1.2 ณาขาวิชาโลหรการ   ณาขางานเช่ือปโลหร 
   1.3 ณาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังแลรอิเล็กทรอนิกณ์     ณาขางานไฟฟ้าก าลัง 

แลรณาขางานอิเล็กทรอนิกณ์  
   1.4 ณาขาวิชาช่างก่อณร้าง  ณาขางานก่อณร้าง   
2.  ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  

2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขางานการบัญชี  
2.2 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขางานการขาย   
2.3 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขางานคอปพิวเตอร์เรรกิจ   

3. ปรรเภทวิชาคหกรรป   
3.1 ณาขาวิชาคหกรรปศาณตร์   ณาขางานเรรกิจคหกรรป   

4. ปรรเภทวิชาศิลปกรรป  
4.1 ณาขาวิชาศิลปกรรป    ณาขางานวิจิตรศิลป์ 

 

พ.ศ. 2543 – 2544 เร่ิมเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เพิ่ปรรบบทวิภาคี รรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันณูง  )ปวณ.)  รวปเป็น  3  ปรรเภท  8 ณาขาวิชา

โดยรับผู้ท่ีณ าเร็จการศึกษา  รรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แลรรรดับปัเยปศึกษาตอนปลาย (ป.6)  
เข้าศึกษาต่อ 

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป     ได้แก่   
1.1.ณาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาคี)    
1.2.ณาขางานวิชาช่างเทคนิคโลหร (ทวิภาคี)   
1.3.ณาขางานติดต้ังไฟฟ้า (ทวิภาคี)    
1.4.ณาขางานอิเล็กทรอนิกณ์ท่ัวไป  (ทวิภาคี)   
1.5.ณาขางานก่อณร้าง  (ทวิภาคี)   

2.ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่   
2.1.ณาขาวิชาการบัญชี  (ทวิภาคี)   
2.2.ณาขาวิชาการตลาด  (ทวิภาคี)   

3.ปรรเภทวิชาคหกรรป  ได้แก่ 
3.1ณาขาวิชาการโรงแรป  (ทวิภาคี) 

พ.ศ. 2545 
เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง (ปวณ.)  รวปเป็น 3 ปรรเภทวิชา  9 ณาขาวิชา 9 ณาขางาน 

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป    ได้แก ่   
1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล    ณาขางานเทคนิคยานยนต์  ณาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 ณาขาวิชาเทคนิคโลหร  ณาขางานเทคนิคการเช่ือปโลหร 
1.3 ณาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     ณาขางานติดต้ังไฟฟ้า    
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1.4 ณาขาวิชาอิเล็กทรอนิกณ์ ณาขางานเทคนิคคอปพิวเตอร์ 
1.5 ณาขาวิชาการก่อณร้าง   ณาขางานเทคนิคการก่อณร้าง   

2.ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่ 
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ      ณาขาวิชาการบัญชี     ณาขางานการบัญชี    
2.2 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขาวิชาการตลาด    ณาขางานการตลาด   
2.3 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขาวิชาคอปพิวเตอร์เรรกิจ   ณาขางานเทคโนโลยีณ านักงาน 

3.ปรรเภทวิชาคหกรรปเรรกิจ ได้แก่ 
3.1 ณาขาวิชาคหกรรปเรรกิจ  ณาขางานการโรงแรป 

พ.ศ. 2546 - 2552  
เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง(ปวณ.) รวปเป็น 4 ปรรเภทวิชา 10 ณาขาวิชา 10 ณาขางาน 

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป    ได้แก ่   
1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล    ณาขางานเทคนิคยานยนต์  ณาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 ณาขาวิชาเทคนิคโลหร  ณาขางานเทคนิคการเช่ือปโลหร 
1.3 ณาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     ณาขางานติดต้ังไฟฟ้า    
1.4 ณาขาวิชาอิเล็กทรอนิกณ์ ณาขางานเทคนิคคอปพิวเตอร์ 
1.5 ณาขาวิชาการก่อณร้าง   ณาขางานเทคนิคการก่อณร้าง   

2.ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่ 
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ      ณาขาวิชาการบัญชี     ณาขางานการบัญชี    
2.2 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขาวิชาการตลาด    ณาขางานการตลาด   
2.3 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขาวิชาคอปพิวเตอร์เรรกิจ   ณาขางานเทคโนโลยีณ านักงาน 

3.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรปการท่องเท่ียว ได้แก่ 
3.1 ณาขาวิชาการโรงแรปแลรบริการ   ณาขางานการโรงแรป 

4.ปรรเภทวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณ่ือณาร  
4.1 ณาขาวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณ่ือณาร 

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 
เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง (ปวณ.) รวปเป็น 4 ปรรเภทวิชา 10 ณาขาวิชา 11 ณาขางาน 

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป    ได้แก ่   
1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล    ณาขางานเทคนิคยานยนต์  ณาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 ณาขาวิชาเทคนิคโลหร  ณาขางานเทคนิคการเช่ือปโลหร 
1.3 ณาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     ณาขางานติดต้ังไฟฟ้า    
1.4 ณาขาวิชาอิเล็กทรอนิกณ์ ณาขางานเทคนิคคอปพิวเตอร์  
      ณาขางานอิเล็กทรอนิกณ์อรตณาหกรรป 
1.5 ณาขาวิชาการก่อณร้าง   ณาขางานเทคนิคการก่อณร้าง   
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2.ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่ 
2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ      ณาขาวิชาการบัญชี     ณาขางานการบัญชี    
2.2 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขาวิชาการตลาด    ณาขางานการตลาด   
2.3 ณาขาวิชาพสิชยการ    ณาขาวิชาคอปพิวเตอร์เรรกิจ   ณาขางานเทคโนโลยีณ านักงาน 

3.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรปการท่องเท่ียว ได้แก่ 
3.1 ณาขาวิชาการโรงแรปแลรบริการ   ณาขางานการโรงแรป 

4.ปรรเภทวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณ่ือณาร  
4.1 ณาขาวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณ่ือณาร 
 

การจัดการเรียน  การสอนตามหลักสูตร 
    วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว    เปนณถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการณอนแลรการปฏิบัติงานตาปนโยบาย
แลรพันเกิจของณ านักงานคสรกรรปการการอาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาบรคลากรวิชาชีพใหณาปารถน าควาปรูไป
พัฒนาปรรเทศ  ตอบณนองตอนโยบายของรัฐบาลณอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลรณังคปแหงชาติ  ซึ่ง
ก าหนดกรอบในการพัฒนาวิชาชีพใหปีควาปครอบคลรปกับปรรชาชนทรกกลรปเปาหปายได 3  ลักษสร  คือ  

1.  หลักณูตรรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.) ภาคปกติ  
2.  หลักณูตรรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง )ปวณ.) ภาคปกติ 
3   หลักณูตรรรยรณ้ัน  ฝกอบรปแลรพัฒนาวิชาชีพ  

 

จากกรอบแลรแนวทางการจัดการเรียนการณอนในหลักณูตรดังกลาวของณ านักงานคสรกรรปการการ
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วไดน าไปณูการปฏิบัติตาปภารรหนาท่ีหลัก  ดังนี้ 

  

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว  ไดเปดหลักณูตรการเรียนณายอาชีวศึกษา  โดยรับนักเรียนแลรปรรชาชน

ท่ัวไปท่ีจบการศึกษารรดับปัเยปศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  เขาศึกษาตอในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
ลักษสรดังนี้ 

-  หลักณูตรปกติในณถานศึกษา รับนักเรียนแลรปรรชาชนท่ัวไปท่ีจบการศึกษารรดับปัเยปศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  ใชรรยรเวลา  3  ปการศึกษา  เปนหลักณูตรที่จัดการเรียนการณอนใน  
ณถานศึกษาเปนเวลา  5  ภาคเรียน  แลรท าการฝกงานในณถานปรรกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยปีณาขาวิชา
แลรณาขางานท่ีเปดณอน ดังแณดงรายลรเอียดในตารางท่ี 1.1 ซึ่งจ าแนกเป็น  4  ปรรเภทวิชา  ได้แก่  

1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป  
2. ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป   
3. ปรรเภทวิชาคหกรรป    
4. ปรรเภทวิชาศิลปกรรป     
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ตารางที่ 1.1  แณดงรายลรเอียดการเปดหลักณูตรณาขางาน  ในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพภาคปกติ  

วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ปรรกาศนียบัตร
วิชาชีพ )ปวช.) 

อรตณาหกรรป ช่างยนต์ ยานยนต์ 

ช่างเช่ือปโลหร โครงณร้าง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกณ์ อิเล็กทรอนิกณ์ 

เทคนิค
คอปพิวเตอร์ 

เทคนิคคอปพิวเตอร์ 

ช่างก่อณร้าง ก่อณร้าง 

พาสิชยกรรป การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอปพิวเตอร์เรรกิจ คอปพิวเตอร์เรรกิจ 

คหกรรป อาหารแลร
โภชนาการ 

อาหารแลรโภชนาการ 
เรรกิจดอกไป้แลรงานปรรดิษฐ์ 

ศิลปกรรป วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ 

เทคโนโลยีณารณนเทศแลรการ
ณ่ือณาร 

เทคโนโลยี
ณารณนเทศ 

เทคโนโลยีณารณนเทศ 

 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วไดท าการเปดการณอนในหลักณูตรปรรกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันณูงใน  3 

ปรรเภทวิชา  ได้แก่    
1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป     
2. ปรรเภทวิชาบริหารเรรกิจ    
3. ปรรเภทวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณ่ือณาร 
ใช้รรยรเวลาเรียนตาปหลักณูตร  2  ปการศึกษา  โดยรับนักเรียนนักศึกษาแลรปรรชาชนท่ัวไปท่ีจบ

การศึกษาในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.) แลรนักเรียนท่ีจบการศึกษาปัเยปศึกษาช้ันปท่ี  6 )ป.6)  เข้า
ศึกษาในหลักณูตรปรรกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันณูง  ภาคปกติ  ซึ่งเป นหลักณูตรท่ีจัดการเรียนการณอน ใน
ณถานศึกษาเปนเวลา 3  ภาคเรียน แลรท าการฝกงานในณถานปรรกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยปีรายลรเอียด
ณาขาวิชาแลรณาขางานท่ีเปดณอนดังแณดงรายลรเอียดในตารางท่ี 2.1  
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ตารางที่ 2.1  แณดงรายลรเอียดณาขาวิชาแลรณาขางานท่ีเปดณอนในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันณูง 
                 ภาคปกติวิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 
 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ปรรกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นณูง 
)ปวณ.) 

อรตณาหกรรป เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคโลหร ตรวจณอบแลรทดณอบงาน
เช่ือป 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกณ์ อิเล็กทรอนิกณ์อรตณาหกรรป 

ช่างก่อณร้าง งานก่อณร้าง 

บริหารเรรกิจ การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอปพิวเตอร์เรรกิจ คอปพิวเตอร์เรรกิจ 

การจัดการโลจิณติกณ์ การจัดการคลังณินค้า 

เทคโนโลยีณารณนเทศแลร
การณ่ือณาร 

เทคโนโลยีณารณนเทศ เทคโนโลยีณารณนเทศ 

 

 2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (ทวิภาคี) 
ตารางที่ 2.2  แณดงรายลรเอียดณาขาวิชาแลรณาขางานท่ีเปดณอนในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันณูง 
                 )ทวิภาคี) วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ปรรกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นณูง )ปวณ.) 

อรตณาหกรรป เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอรตณาหกรรป 

เทคนิคโลหร ตรวจณอบแลรทดณอบงานเชื่อป 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้า บ ารรงรักษาไฟฟ้าในรรบบขนณ่ง

ทางราง 

อิเล็กทรอนิกณ์ อิเล็กทรอนิกณ์อรตณาหกรรป 

ช่างก่อณร้าง การก่อณร้าง 

บริหารเรรกิจ การตลาด การตลาด 
 
 
 



25 

3.  หลักสูตรระยะสั้น  ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ  
การณอนหลักณูตรรรยรณ้ันเปนการพัฒนาวิชาชีพใหกับปรรชาชนในชวงรรยรณ้ัน ๆ ตาปควาปตองการ

ของกลรปเปาหปาย  ซึ่งถือเปนภารกิจหนึ่งท่ีณ าคัญณ าหรับการบริการวิชาชีพแกชรปชนแลรปรรชาชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของชรปชนใหณาปารถปรรกอบอาชีพไดตาปควาปตองการ  นอกจากนั้นการณอนหลักณูตรรรยรณ้ัน
ยังเปนการเปดโอกาณใหปรรชาชนปีโอกาณเขาถึงการศึกษาอาชีวศึกษา  ในลักษสรของการเรียนอาชีวศึกษา 
รวปกับการเรียนณายณาปัญศึกษาณ าหรับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในหลักณูตรปัเยปศึกษาตอนปลายแลรยัง 
เปนการตอบณนองตอการเทียบโอนปรรณบการสของกลรปเปาหปายท่ีปีควาปช านาญเฉพารดาน   ปีปรรณบ 
การสในการท างานแตไปปีวรฒิการศึกษารองรับในลักษสรของการพัฒนาตนเอง  

การฝกอบรปแลรการพัฒนาวิชาชีพเฉพารดานแกองคกรณวนราชการณวนกลางหรือณวนทองถิ่น  
รวปท้ังภาคเอกชน ปรรชาชน  ถือเปนภารกิจหลักของณถานศึกษาในการท่ีจรณงเณริปแลรณนับณนรนทางดาน  
วิชาการท่ีเกี่ยวของ  เพื่อตอบณนองตอนโยบายของรัฐบาล  กรรทรวงศึกษาเิการ  ณ านักงานคสรกรรปการ
การอาชีวศึกษา  จังหวัดแลรนโยบายของณถานศึกษา  ซึ่งการฝกอบรปแลรการพัฒนาวิชาชีพจรขึ้นอยูกับ
ควาปตองการของกลรปเปาหปาย แลรนโยบาย  

การเปดณอนในหลักณูตรรรยรณ้ัน  การฝกอบรปแลรการพัฒนาวิชาชีพ  ณถานศึกษาเปดหลักณูตรตาป  
ควาปตองการของกลรปเปาหปาย  หรือการณนองตอบตอนโยบาย โดยปรับปรรงแลรพัฒนาปาจากหลักณูตรการ  
เรียนการณอนปกติของณถานศึกษา      รวปท้ังหลักณูตรรรยรณ้ันของณ านักงานคสรกรรปการการอาชีวศึกษา  
โดยปีหลักณูตรที่ด าเนินการดังนี้  

3.1   หลักณูตรรรยรณ้ัน   
3.2   หลักณูตร 9+1 แลร 12+1 
3.3   หลักณูตรอบรปให้ควาปรู้วิชาการตาปโครงการในพรรราชด าริ  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากณถานศึกษา   ต้ังอยู่ในอ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดณรรแก้ว  ควาปเข้าใจของณังคป 

ท่ัวไปยังไป่ให้ควาปณ าคัญต่อการเป็นวิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วปรรจ าจังหวัดณรรแก้ว ซึ่งจ าเป็นต้องร่วปงานใน
รรดับจังหวัดแลรอ าเภอท่ีซ้ าซ้อนได้รับงบปรรปาสตาปจ านวนนักเรียน-นักศึกษา  ด้านบรคลากรณายการณอน
ยังปีจ านวนข้าราชการแลรพนักงานราชการจ านวนน้อย เปื่อเทียบกับวิทยาลัยเทคนิครรดับจังหวัด   จึง
จ าเป็นต้องใช้เงินงบปรรปาส แลรเงินรายได้ จ้างครูอัตราจ้างเป็นจ านวนปาก  จึงณ่งผลให้งบปรรปาส     
ณนับณนรนในการพัฒนาณถานศึกษาไป่เพียงพอ   อีกท้ังถนนณายหลักท่ีผ่านหน้าวิทยาลัยฯ ไป่ปีรถโดยณาร
ปรรจ าทางผ่าน  เป็นอรปณรรคในการเดินทางปาเรียนของนักเรียนนักศึกษาแลรการเดินทางปาท างานของ
บรคลากรในณถานศึกษาอีกด้วย  
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 
ชื่อภาษาอังกฤษ Sakaeo  technical  college 
ที่ต้ังสถานศึกษา เลขท่ี 200 หปู่ 11 ถนนวัฒนา - แซร์ออ ต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร  

จังหวัดณรรแก้ว  27160 
โทรศัพท์  0-3726-1535 
โทรสาร   0-3726-1675 
เว็บไซต์   http://www.sktc.ac.th 
E-mail   sakaeo.ar@gmail.com 
เน้ือที่ของณถานศึกษา 109  ไร่  1  งาน   74  ตารางวา 

สีประจ าวิทยาลัย ณีเขียว – เหลือง 
มีอาคารรวมทั้งสิ้น.....12....หลัง  มีห้องทั้งสิ้น...211....ห้อง  ได้แก่ 
 

ข้อมูลปลูกสร้างอาคารสถานที่  
 

ล าดับ ชื่ออาคาร จ านวน สร้างเม่ือ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. บ้านพักผู้บริหาร 7-8 1 หลัง 6 ปี.ค.40 580,000  
2. บ้านพักครู 6 หน่วย 1 หลัง 6 ปี.ค.40 2,554,000  
3. อาคารพัณดรกลาง 1 หลัง 6 ปี.ค.40 5,408,000  
4. อาคารควบครปรรบบปรรปา 1 หลัง 31 ปี.ค.40 2,490,000  
5. ตึกอ านวยการ 1 หลัง 24 ก.ค.40 8,841,097  
6. อาคารเรียนแลรปฏิบัติการ 4 ช้ัน 1 หลัง 24 ก.ค.40 11,855,031  
7. อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 24 ก.ค.40 20,698,872  
8. โรงอาหารเอนกปรรณงค์ 1 หลัง 24 พ.ค.40 2,990,000  
9. อาคารเรียนแลรปฏิบัติการ 4 ช้ัน 1 หลัง 22 ก.ย.44 15,261,522  
10. อาคารโรงฝึกงานจ่ัวคู่ 1 หลัง 12 ก.พ.48 5,700,000  
11. อาคารปฏิบัติการเอนกปรรณงค์พร้อป

ครรภัสฑ์ พื้นท่ีไป่ต่ ากว่า 3,000 ตร.ป. 
1 หลัง พ.ศ.2553 21,400,000  

12. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อปครรภัสฑ์
พื้นท่ีไป่ต่ ากว่า 1,088 ตารางเปตร 

1 หลัง พ.ศ.2557 9,100,000  

13. อาคารเรียนแลรปฏิบัติการ พื้นท่ีไป่ต่ า
กว่า 1,920 ตารางเปตร 

1 หลัง พ.ศ.2558 
พ.ศ.2559 

รวป งปป.ทั้งณิ้น 

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

 

http://www.sktc.ac.th/
mailto:sakaeo.ar@gmail.com
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ข้อมูลห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหต ุ
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ อาคารอุตสาหกรรม   

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 1 2 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 1 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 1 2 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 1 1 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 1 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างติดตัง้ไฟฟ้า    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 2 3 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 2 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 2 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 2 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 2 8 ห้อง  

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหต ุ
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 3 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 3 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 3 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 3 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 3 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 4 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 4 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 4 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 4 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอรตณาหกรรปช้ัน 4 8 ห้อง  
 แผนกวิชาเครือ่งกล    

1. ห้องปฏิบัติการณอน 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 สถานที่ต้ัง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง   

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารแผนกวิชาก่อณร้าง 3 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาก่อณร้าง 3 ห้อง  
3. ห้องพักคร ู อาคารแผนกวิชาก่อณร้าง 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาก่อณร้าง 1 ห้อง  
 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์   

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
3. ห้องพักคร ู อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 3 ห้อง  

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

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารเรียนพื้นฐานณาปัญ 21 ห้อง  
2. ห้องพักคร ู อาคารเรียนพื้นฐานณาปัญ 1 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียนพื้นฐานณาปัญ 1 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียนพื้นฐานณาปัญ 10 ห้อง  
 อาคารเรียน 60 ปี    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารเรียน 60 ปี 18 ห้อง  
2. ห้องพักคร ู อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียน 60 ปี 10 ห้อง  
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 
 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ต้ัง 
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. ห้องปฏิบัติงานแนรแนว อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
6. ห้องปฏิบัติงานพยาบาล อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
7. ห้องปฏิบัติงานทรเบียน อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
8. ห้องปฏิบัติงานณารบัญ-งานบรคลากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
9. ห้องปฏิบัติงานปรรชาณัปพันเ์ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
10. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
11. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
12. ห้องปฏิบัติงานแผนแลรควาปร่วปปือ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
13. ห้องปฏิบัติงานโครงการพิเศษ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
14. ห้องปฏิบัติงานเอกณาร-การพิปพ ์ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
15. ห้องปฏิบัติงานพัณดร อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
16. ห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน-นักศึกษา อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
17. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
18. ห้องปฏิบัติงานวิจัย-นวัตกรรป อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
19. ห้องปฏิบัติงานปรรกันครสภาพ อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
20. ห้องปรรชรป 1 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
21. ห้องปรรชรป 2 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  

 อาคารพื้นฐาน-สามัญ    
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ อาคารพื้นฐาน-ณาปัญช้ัน 1 1 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต อาคารพื้นฐาน-ณาปัญช้ัน 1 1 ห้อง  

 อาคารเรียน 60 ปี    
1. ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต อาคารเรียน 60 ปี ช้ัน 1 1 ห้อง  

แหล่งข้อมูล : งานอาคาร 
ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ข้อมูลห้องปฏิบัติการอื่นๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับ ห้องปฏิบตัิการอืน่ๆ สถานที่ตั้ง 
จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหต ุ

 อาคารสถานที ่    

1. ห้องปฏิบัติงาน อาคารณถานท่ี 2 ห้อง  
2. ห้องเก็บของ อาคารณถานท่ี 1 ห้อง  
 อาคารหอ้งสมุด    

1. ห้องณปรด อาคารห้องณปรด 1 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติการภาษาจีน อาคารห้องณปรด 1 ห้อง  
3. ณหกรส์ร้านค้า อาคารห้องณปรด 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 วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว 
 

สนามกีฬา จ านวน 
ฟรตบอล 1 ณนาป 
วอลเลย์บอล 2 ณนาป 
ตรกร้อ 1 ณนาป 
บาณเกตบอล 1 ณนาป 

 

ข้อมูลห้องน้ า วิทยาลัยเทคนคิสระแก้ว 
 

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

แหล่งข้อมูล : งานอาคาร      ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 กันยายน 2560 
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วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วต้ังอยู่เลขท่ี 200 หปู่ 11 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัด
ณรรแก้ว  หปายเลขโทรศัพท์  0-3726-1535  โทรณาร  0-3726-1675  ได้รับอนรญาตให้ใช้ท่ีดินณาเารสร
ปรรโยชน์  จ านวน 109 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   จด   โรงพยาบาลวัฒนานคร 
  ทิศใต้  จด  ณถานีต ารวจภูเรอ าเภอวัฒนานคร 
  ทิศตรวันออก จด   ท่ีดินเอกชน     
  ทิศตรวันตก  จด  ถนนวัฒนา – แซร์ออ  
การคมนาคม 
ห่างจาก ท่ีว่าอ าเภอ/เขตวัฒนานคร ท่ีณถานศึกษาต้ังอยู่ปรรปาส             3  กิโลเปตร  
ห่างจาก ท่ีว่าอ าเภอ/เขต เปืองณรรแก้ว           ปรรปาส    25  กิโลเปตร 
ห่างจาก  กรรงเทพปหานคร                                 ปรรปาส   300  กิโลเปตร 

ท าเนียบผู้บริหารวทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
1. นายณปศักดิ์  ณรหร่ายคิปหันต์ พ.ศ.2536 - 2537 
2. นายทวีศักดิ์  ศรีโณภา  พ.ศ.2537 - 2542 
3. นายจเร    แก้วทอง  พ.ศ.2542 - 2544 
4. นายวิทยา   โพเิ์ณร  พ.ศ.2544 - 2547 
5. นายไอยณูรย์  ยินดีภพ  พ.ศ.2547 - 2550 
6. นายเณรี เปืองณง  พ.ศ.2550 - 2554 
7. นายวีรร   พิชิตกรล  พ.ศ.2554 - 2557 
8. นายจรัณ เล่ห์ณิงห์  พ.ศ.2557 -ปัจจรบัน 
 

1. นายวินิจ พงษ์ปรรจักษ์ พ.ศ.2537 - 2542 
2. นายณรเทพ ณรวรรสกลาง พ.ศ.2540 - 2542 
3. นายพิทยา  ผลโยเิน พ.ศ.2542 - 2545 
4. นายพิเชษฐ์  ครสเจริญ พ.ศ.2541 - 2551 
5. นายณัปพันเ์ ศรีรัตนกูล พ.ศ.2542 - 2554 
6. นายวิรร ออปทรัพย์ทวี พ.ศ.2551 - 2557 
7. นายศรีศักด์ิ แจ่ปข า พ.ศ.2547 – 2558 
8. นายพลวรฒิ  แก้วณง่า พ.ศ.2557 – 2558 
9. นายณรวิทย์ ทวีทรัพย์  พ.ศ.2540 - ปัจจรบัน  
10. นายณปศักดิ์  ค าณนิท พ.ศ.2554 – ปัจจรบัน 
11.นายเีรรพงษ์ วงศ์ปรรเณริฐ พ.ศ.2558-ปัจจรบัน 
12.นางณาวศรีณรดา ปิ่นกรล พ.ศ.2558-ปัจจรบัน 
 

        
ข้อปูล ส วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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ภาพแสดงแผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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แผนผังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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อาคาร
เรียน
ติดตัง้
ไฟฟ้า 

 



 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

นำยสมศักด์ิ ค ำสนิท 

     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว                                            นำยจรัส  เล่ห์สิงห์ 
             ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทนิคสระแก้ว 
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รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นำยสุวิทย์  ทวีทรัพย์ 

 

หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
นำยขจรเกียรติ  รักษำ 

 

หัวหน้ำงำนบุคลำกร 
นำงณัฐธิชำ โสภำ 

 

หัวหน้ำงำนวำงแผนและ
งบประมำณ 

นำยสมหมำย ศรีสุทธิ ์

 

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูล
สำรสนเทศ 

นำยนิพัทธ์  สองส ี

 
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

หัวหน้ำแผนกวิชำชาำงยนต ์
นำยสุริยำ  พิมพ์ทอง 

 

หัวหน้ำงำนหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอน 

นำยธรรมนูญ  แก้วเสถียร 

 

 

หัวหน้ำงำนปกครอง 
นำยไมตรี  แสนวันนำ 

 

หัวหน้ำงำนอำชีวศึกษำระบบ 
ทวิภำค ี

นำยสันติ ก ำลังด ี

 
 

หัวหน้ำงำนพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนและประเมินผล 
นำงนวลน้อง ชูจันทร ์

 
 

หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด 

นำงสำวผกำแก้ว  สวัสด ี

 
 

หัวหน้ำงำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นำยศุภเขตต ์ศูนย์โศรก 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

หัวหน้ำแผนกวิชำเช่ือมโลหะ  
นำยสมหมำย  ศรีสุทธิ ์

 

   

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำกาอสร้ำง 
นำยขจรเกียรติ  รักษำ 

 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

หัวหน้ำแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 
นำยธีระยทุธ มอญขำม 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์ 

นำยพิเชษฐ อินทร์ค ำ 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นำงสำวลัดดำวัลย์ อำระสำ 

 

 

หัวหน้ำงำนบัญชี 
นำงสำวกนกพร  หมอกขุนทด 

หัวหน้ำงำนพัสดุ 
นำยธีระยทุธ  มอญขำม 

 

หัวหน้ำงำนบริหำร 
งำนทั่วไป 

นำงล ำพึงศ์  วอทอง 

หัวหน้ำงำนอำคำร 
สถำนที ่

นำยอมรเทพ เกษตรบดี 

 

หัวหน้ำงำนทะเบียน 
วาำที่ร้อยตรีโอเติ้น  หวยครบุร ี

 

หัวหน้ำงำน 
ประชำสัมพันธ์ 

นำงสำวอุรำรัตน์ รตันวงศ ์

 

หัวหน้ำงำนควำมราวมมือ 
นำยสุพัฒ  ลีอุดม 

 

หัวหน้ำงำนสางเสริมผลิตผล 
และประกอบธุรกิจ 

นำงสำวจริยำพร  ยำหอม 

 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นำงสำวสมแสง อรัญญวำศร ี

 

หัวหน้ำงำนวิจัย พัฒนำ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นำยอำทิตย์ บุตรสุด 

 

หัวหน้ำงำนแนะแนว 
อำชีพและกำรจัดหำงำน 

นำยเริงชัย บุญสรรค ์
 

 

หัวหน้ำงำนกิจกรรม 
นักเรียนนักศึกษำ 

นำยธงชัย  กำรบรรจง 

 

หัวหน้ำงำนคร ู
ที่ปรึกษำ 

นำยสัญญำ งำสระน้อย 

 

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร 
นักเรียน นักศึกษำ 

นำยวิรัตน์  หันทะยุง 

 

หัวหน้ำงำนโครงกำร 
พิเศษและบริกำรชุมชน 
นำยณรงค์ศักดิ ์ศรีตำล 

 

ประเภทวิชำศิลปกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำศิลปกรรม 
นำงสำวจินตนำ หนูบุญรักษ์ 

 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำเทคนิค
พ้ืนฐำน 

นำยประกิต  บับพำน 

 

 

หัวหน้ำแผนกวิชำ 
สำมัญสัมพันธ์  

นำงนวลน้อง ชูจันทร ์

 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำกำรตลำด 

นำงหทัยภัทร  อินทร์ค ำ 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว พ.ศ.2561 

 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำกำรบัญชี 

นำยธงชัย  กำรบรรจง 
 

 

ประเภทวิชำคหกรรม 
หัวหน้ำแผนกวิชำคหกรรม 

นำงปริศนำ  ค ำมำลำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำฝ่ำยแผนงำนและควำมราวมมือ 

นำงสำวศรีสุดำ  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 มบุีคลากรทั้งสิ้น  135 คน

ก. ข้าราชการ 20 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 15 คน

3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน

1 ท าหน้าที่สอน  - คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน  - คน

ค. พนักงานราชการ 35 คน

1 ท าหน้าที่สอน 35 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 80 คน

1 ท าหน้าที่สอน 39 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 41 คน

จ. มข้ีาราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน

ฉ. มข้ีาราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  - คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง  - คน

1 ข้าราชการ  - คน

2 ลูกจ้างประจ า  - คน

6. ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

6.1 อัตราก าลังปี 2560
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 130 คน

ก. ครผูู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - 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

6.3 ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินทีจ้่าง

ก. ครผูู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบคุลากร คน  - คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน  - คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 39 คน  - คน 39 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 1 คน 41 คน 42 คน

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน  - คน

รวม 40 คน รวม 41 คน 81 คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ

6.3.1. ข้าราชการ รวม 20 คน (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรอืน)

6.นายพเิชษฐ  อินทร์ค า วิชาอิเล็กทรอนกิส์

7.นายขจรเกียรติ รักษา วิชาการก่อสร้าง

8.นายธีระยุทธ  มอญขาม วิชาไฟฟา้ก าลัง

9.นางหทัยภัทร  อินทร์ค า วิชาการตลาด

10.นายสมหมาย  ศรีสุทธ์ิ วิชาช่างเชื่อมโลหะ

12.นายธงชัย  การบรรจง วิชาการบญัชี

13.นายธรรมนญู  แก้วเสถียร วิชาไฟฟา้ก าลัง

14.นางนวลนอ้ง  ชูจันทร์ หมวดวิทยาศาสตร์

6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม  - คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

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

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายจรัส  เล่หสิ์งห์

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

หวัหนา้งานกิจกรรม

หวัหนา้งานหลักสูตรการเรียนฯ

 -

 -

หวัหนา้งานวัดผลฯ

 -

หวัหนา้การเงิน

หวัหนา้พสัดุ

หวัหนา้งานวางแผนฯ

หวัหนา้งานบญัชี

 -

หวัหนา้งานวิจัยฯ

รองผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ

วิชาการบญัชี

เทคนคิพืน้ฐาน

เคร่ืองกล

รองผู้อ านวยการ

3.นายสมศักด์ิ  ค าสนทิ

4.ดร.ธีระพงษ์  วงศ์ประเสริฐ

17.นางสาวลัดดาวัลย์  อาระสา

ป.ตรี

ป.โท

11.นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด

15.นายประกิต  บบัพาน

16.นายอาทิตย์  บตุรสุด

วุฒิการศึกษา

5.นางสาวศรีสุดา  ปิน่กุล

18.นางณัฐธิชา โสภา ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หวัหนา้บคุลากร

ช่ือ - สกุล

19.นายสัญญา  งาสระนอ้ย ป.โท วิทยาศาตรบณัฑิต หวัหนา้ครูท่ีปรึกษา

20.นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี ป.โท ศึกษาศาสตรบณัฑิต หวัหนา้งานประกันฯ



38

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 35 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

14.นายอมรเทพ  เกษตรบดี วิชาไฟฟา้ก าลัง

15.นายพงศกร  พนัธนติิ วิชาอิเล็กทรอนกิส์

16.นางล าพงึศ์  วอทอง วิชาการบญัชี

17.นางศศิภา  จันทมิฬ วิชาการก่อสร้าง

18.นายสันติ  ก าลังดี วิชาช่างเชื่อมโลหะ

19.นายอนพุงษ์  โพธ์ิแก้ว วิชาพืน้ฐานสามัญ

20.นางสาวเบญญาภา  รักษาทรัพย์ วิชาการก่อสร้าง

21.นายเริงชัย  บญุสรรค์ วิชาเคร่ืองกล

22.นายสรพงษ์  พาภักดี วิชาไฟฟา้ก าลัง -

23.นายจรัญ  อินเกิด วิชาไฟฟา้ก าลัง -

24.นายไมตรี  แสนวันนา วิชาเคร่ืองกล หวัหนา้งานปกครอง

25.นายศุภเขตต์  ศูนย์โศรก วิชาไฟฟา้ก าลัง

26.ว่าท่ีร้อยตรีอภิรักษ์  แสงสว่าง วิชาเคร่ืองกล -

27.นางวัลยา  จันทร์จ าเริญ วิชาพืน้ฐานสามัญ -

ช่ือ - สกุล

หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี

1. นายกิติกร  วนชิชากร ป.ตรี วิชาอิเล็กทรอนกิส์  -

2.นางสาวจินตนา  หนบูญุรักษ์ ป.ตรี วิชาวิจิตรศิลป์  -

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

3.นางสาวจิระประภา  เบญ็จมาตร ป.ตรี วิชาการบญัชี  -

4.นางนริศรา  ค าสนทิ ป.โท วิชาการตลาด  -

5.นางปริศนา  ค ามาลา ป.ตรี วิชาคหกรรมศาสตร์  -

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

13.นายสุพฒั  ลีอุดม ป.ตรี วิชาช่างเชื่อมโลหะ หวัหนา้งานความร่วมมือ

ป.ตรี

ป.ตรี

6.นายวิรัตน ์ หนัทยุง ป.ตรี วิชาพืน้ฐานสามัญ หวัหนา้งานสวัสดิการฯ

7.นางอุบลรัตน ์ พาภักดี ป.ตรี วิชาพืน้ฐานสามัญ  -

8.ว่าท่ีร้อยตรีโอเต้ิน  หวยครบรีุ ป.ตรี วิชาอิเล็กทรอนกิส์ หวัหนา้งานทะเบยีน

หวัหนา้งานบริหารงานท่ัวไป

หวัหนา้งานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หวัหนา้งานทวิภาคี

9.นายนกุล  ตันไพบลูย์ ป.ตรี วิชาวิจิตรศิลป์  -

10.นางสาวผกาแก้ว  สวัสดี ป.ตรี วิชาการตลาด หวัหนา้งานวิทยบริการฯ

ป.ตรี

11.นางสาวจริยาพร  ยาหอม ป.ตรี วิชาการตลาด หวัหนา้งานส่งเสริมผลิตผลฯ

12.นายสุริยา  พมิพท์อง วิชาเคร่ืองกล  -

หวัหนา้งานแนะแนวฯ

 -

 -

 -

 -



39

6.3.3. พนักงานราชการ (ต่อ)

28.นางสาวดวงกมลรัตน ์ พุม่ลา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -

29.นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีตาล เทคนคิพืน้ฐาน หวัหนา้งานโครงการพเิศษ

30.นายวิชัย  แย้มชม วิชาไฟฟา้ก าลัง

31.นางสาวสุวธิดา  ถาวรย่ิง วิชาพืน้ฐานสามัญ

32.นางสาวปณิฎฐา  ค านอ้ย การตลาด

33.นายปรเมศวร์  กาวี วิชาอิเล็กทรอนกิส์

34.นายดนพุล วิชัยกุล วิชาพืน้ฐานสามัญ

35.นายวายุ  หนัสมร วิชาช่างยนต์

6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 72 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

13.นายภาคภูมิ  บวับาน

วิชาไฟฟา้ก าลัง

4.นายวิสันต์  อาจวิชัย ป.ตรี

วิชาพืน้ฐานสามัญ

ป.ตรี

2.นางสาวน้ าฝน  เพยีซุย ป.ตรี วิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ผู้ช่วยหวัหนา้ประชาสัมพนัธ์

วิชาช่างเชื่อมโลหะ  -

5.นายนพิทัธ์  สองสี ป.ตรี วิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หวัหนา้งานศูนย์ข้อมูลฯ

6.นายยุตจพงศ์  โกศลจิตร ป.ตรี

1.นายศักด์ิชัย  กล้าหาญ วิชาเคร่ืองกล

3.นางสาวจันทนา  พงษ์อิศรานพุร ป.ตรี วิชาการตลาด ผู้ช่วยหวัหนา้บคุลากร

สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ช่ือ - สกุล

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ป.ตรี  -

เจา้หน้าท่ีอาชีวศึกษาจงัหวัดสระแกว้

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ช่ือ - สกุล

วิชาพืน้ฐานสามัญ

7.นางสาวเกษร  กองยอด ป.ตรี

วิชาไฟฟา้ก าลัง

วิชาไฟฟา้ก าลัง

10.นายอาทิตย์  ค ากลอนลือชา ป.ตรี

8.นายรัตพงษ์  จรัสพนัธ์ ป.ตรี วิชาพืน้ฐานสามัญ

9.นางสาวอุรารัตน ์ รัตนวงศ์ ป.ตรี

11.นายเจษฎา  นารถสิทธ์ิ ป.ตรี

12.นางสาวกัญญารัตน ์ เอมโอด ป.ตรี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.ตรี วิชาไฟฟา้ก าลัง

ป.ตรี  -

ปฏิบัติหน้าที่

 -

-ป.ตรี

ป.ตรี  -

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

14.นายค าพงษ์  สุขดี

15.นายสุเมธ หาทรัพย์

16.นายวิชญ์วริน  เนตรรักษ์

17.นางสาวนพเกล้า  ถาวรสารี

18.นายทวีพงษ์  เกณฑ์การ

19.นางสาวสุภาวดี  กุลชา

20.นายบญัญัติ  บตุรสอน

21.นายเสมียน  อานไธสง

22.นางสาวนภาวรรณ  เถลิงรัมย์

23.นายปฐมพงค์ ปกัการะนงั วิชาเคร่ืองกล

24.นางสาวพชัรีญา ก้องสูงเนนิ วิชาโลจิสติกส์

25.นางเพญ็ศรี  รินทะรักษ์ วิชาพืน้ฐานสามัญ/สังคม

26.นางสาวศศิธร อรัญ วิชาช่างเชื่อมโลหะ

27.นายเสกสรร เกตุสุข วิชาเทคนคิพืน้ฐาน

28.นางสาวกาญจนา เมธิโยธิน วิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

29.นายธวัชชัย  ปญัญาดี วิชาไฟฟา้ก าลัง

30.นายณมนชิต มะโนบาล วิชาพืน้ฐานสามัญ/วิทยาศาสตร์

31.นายปฏิวัติ  หนิกอง วิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

32.นายอนวัิตร์ ยอดไฟอินทร์ วิชาเคร่ืองกล

33.นางสาวจุฑามาศ วิชาทน วิชาไฟฟา้ก าลัง

34.นายสุปญัญา นาคมาก วิชาอิเล็กทรอนกิส์

35.นายพฒันา ศรีธาราม วิชาอิเล็กทรอนกิส์

36.นางสาวเสาวนย์ี ชุนทร วิชาไฟฟา้ก าลัง

37.นายฤทธิชัย สรรพวุธ วิชาไฟฟา้ก าลัง

38.นางสาวอิสริยาภรณ์ อ าพาผล วิชาไฟฟา้ก าลัง

39.ว่าท่ี รต.ภาวิณี มณีศรี วิชาพืน้ฐานสามัญ/คณิตศาสตร์

วิชาช่างเชื่อมโลหะ

วิชาเคร่ืองกล

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

วิชาเคร่ืองกล

ป.ตรี

วิชาการบญัชีป.ตรี

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล

ป.ตรี

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา

ป.โท

วิชาไฟฟา้ก าลัง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

วิชาพืน้ฐานสามัญ/อังกฤษ

วิชาอิเล็กทรอนกิส์

วิชาเทคนคิพืน้ฐาน

วิชาเคร่ืองกล

ป.ตรี

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
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1.นางสาวอุนสิา  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.นายจักรพนัธ์  ศรีสมบติั

10.นางสาวจีระพร  พลแก้ว

11.นางสาวพชัรินทร์  แก้วด า

12.นางสาวสุกานดา  จิตรักสินธ์ุ

13.นายสัญญาลักษณ์  อิ่มสมัย

14.นายสุรพล เจริญนชิ

15.นางสาวตุลยดา เงินหล่อ

16.นางไพรรินทร์  แก้วเสถียร

17.นางสาวว่านฤดี  พรมประเสริฐ

18.นางสาวอภัสรา  นลิพรมมา

19.นางชฎาภรณ์ บญุจันทร์กุล

20.นางสาวพชัรา ล้อมเวช

21.นางสาวจันทิมา ดีเจริญ

22.นางสาวกมลทิพย์ วงษ์วีระธรรม

23.นางสาวพชัริดา  ดิษเสถียร

24.นางสาวกนกวรรณ พละพล

25.นางสาวพรทิพย์ วรรณพงษ์

26.นางสาวทัศนย์ี ฟองเกิด

27.นางสาวกาญจนา พรม

 -

งานแนะแนวฯ

งานบริหารงานท่ัวไป

งานส่ือฯ

 ส านกังาน อศจ.

ปวส.

 -

 -

 -

 -

 - งานการเงิน

 -

 -

อปท.

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ม.6

ปวส.

ม.6

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ปวส.

ป.ตรี

 -

ปวส.

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ปวส.

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี  -

 -

งานเอกสารการพมิพ์

งานพสัดุ

งานการบญัชี

งานการเงิน

งานวิทยบริการฯ

งานบคุลากร

งานวิทยบริการฯ

งานวางแผนฯ

งานทวิภาคี

พนกังานขับรถ

พนกังานขับรถ

 - งานวัดผลและประเมิน

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

งานประชาสัมพนัธ์

งานปกครอง

งานทะเบยีน

งานโครงการพเิศษ -

 -

 -

งานศูนย์ข้อมูล

งานทะเบยีน

 - งานพสัดุ

 - งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 - พนกังานขับรถ

 - งานอาคารสถานท่ี
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว(ต่อ) (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

28.นางสาวพมิพา  ด ารง

29.นางสาววนดิา  สังข์ทิพย์

30.นางสาวพทัธกานต์  โกศลจิตร์

31.นายจิระเดช  เวชภู

32.นายสมชาย  นามแย้ม

33.นายด ารงศักด์ิ  เวชภู

34.นายเจริญ ยะถาคาร

35.นายชุมพล  บพุลับ

36.นางสุนรี  ศรีสมบติั

37.นางศุภสรณ์  ต้นบญุ

38.นางอุทัย เวชการ

39.นายศักด์ิดา  ค าบวั

40.นายสมพงษ์  ศรีสมบติั

41.นายจตุภัทร  ชมภูพืน้

งานกิจกรรม

งานครูท่ีปรึกษา -

 -

งานวิจัย/งานประกัน -

นกัการภารโรง

นกัการภารโรง

นกัการภารโรง

 - นกัการภารโรง

ม.6  - นกัการภารโรง

ป.4  - นกัการภารโรง

ม.3

ป.6

 -

ป.4  -

นกัการภารโรง

ม.3  - ยามรักษาการณ์

ป.4  - นกัการภารโรง

ป.4  - ยามรักษาการณ์

ม.6  - ยามรักษาการณ์

ป.4  -

 -ม.6

อนปุริญญา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี

ปวส.



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 856 663 542 2,061 600 512 1,112 3,173

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/เคร่ืองกล 146 110 109 365 117 108 225 590

 - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 53 31 15 99 14 13 27 126

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 189 147 127 463 159 162 321 784

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 112 74 61 247 32 54 86 333

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพวิเตอร์ 30 19 13       62 -      -      -      62

 - สาขาวิชาก่อสร้าง 75 58 40 173 55 33 88 261

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบญัชี 73 88 70 231 78 63 141 372

 - สาขาวิชาการตลาด 41 26 15 82 42 27 69 151

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 86 82 83 251 52 34 86 337

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ -      -      -      -      46 18       64 64

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 12 7 1 20 20

4. ประเภทวิชาคหกรรม

 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 16 12 8 36 36

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 9        -      32 5 5 37

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา(2560) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 2,000  คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  - คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. 60 คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ 690 คน

7. ข้อมูลนักเรยีน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรยีนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560 (ปีปัจจุบัน)  ณ 10 มิถุนายน 2560

ภาคเรยีนที่ 2/2560 (ปีปัจจุบัน)

3,173

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 835 856 663 2,354 700 600 1,300 20 20 3,674

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาช่างยนต์/เคร่ืองกล 135 146 110 391 100 117 217 608

 - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 40 53 31 124 40 14 54 178

 - สาขาวิชาไฟฟา้ก าลัง 180 189 147 516 160 159 319 20 20 855

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 80 112 74 266 60 32 92 358

 - สาขาวิชาเทคนิคคอมพวิเตอร์ 20 30 19 69 20 -      20 89

 - สาขาวิชาก่อสร้าง 40 75 58 173 60 55 115 288

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบญัชี 80 73 88 241 80 78 158 399

 - สาขาวิชาการตลาด 40 41 26 107 40 42 82 189

 - สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 120 86 82 288 80 52 132 420

 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ -      -      40 46 86 86

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

 - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 20 12 7 39 39

4. ประเภทวิชาคหกรรม

 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 40 16 12 68 68

5. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 23 9        72 20 5 25 97

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 2,000  คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน - คน 2.3 หลักสูตร ปชด.  - คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. 60 คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ 690 คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรยีน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2561  (ปีต่อไป) 

3,674

ภาคเรยีนที่ 1/2561 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
รวม

1.โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการ

ขยายโอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันาทกัษะ

วิชาชีพ

3.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการจดั

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

โครงการ

ยกระดับทวิ

ภาคี
รวมทั้งสิ้น

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.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา16,571,840   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      

 - งบเงินอดุหนุน 27,000         310,000       -          -        337,000     296,300     296,300       633,300        

 - งบรายจา่ยอื่น 1,206,200     607,600       -          -        1,813,800   -              1,813,800      

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

 - งบรายจา่ยอื่น -           180,000     180,000        180,000        

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

 - งบรายจา่ยอื่น -           1,824,000  43,000   1,867,000     1,867,000      

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

 - งบเงินอดุหนุน 418,000 418,000    -              418,000        

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

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

5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2.แผนงาน ส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.แผนงาน เรง่รดัและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลผลิต

ผลการใช้จา่ยเงินปีปัจจบัุน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จา่ยเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

รวมทั้งสิ้นแผนงาน/งบรายจ่าย

45 
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โครงการ เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการจดั

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 1,520,000   960,000      1,335,800   

 - โครงการ 1,144,200   520,000      520,000     

1.โครงการปรับภาพลักษณ์

และเสริมสร้างสถานศึกษาให้

ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 174,000       340,000       514,000   
2.โครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนให้

มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการ

สร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย
120,600       -             120,600   

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม

 จริยธรรม ปลูกฝังความเปน็

ไทย คนดี คนเก่ง และมี

ความสุข
415,000       160,000       575,000   

4.โครงการปฏิรูปการจัด

การศึกษาใหผู้้เรียนมี

สมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

และเขตพฒันาเศรษฐกิจ
394,600       10,000        404,600   

5.โครงการเพิม่ปริมาณ

ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการ

สร้างโอกาสทางการศึกษา

ใหก้ับผู้เรียน
40,000        10,000        50,000    

ส่วนที่ 3 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทีผ่่านมา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 (ต่อ)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงนิ
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โครงการ เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยในการ

จดัการศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 375,800       440,000       815,800      

 - โครงการ 375,800       440,000       815,800      

6.โครงการปรับภาพลักษณ์

การจดัการเรียนการสอนสาย

วิชาชีพในเชิงประจกัษ์
190,000       10,000        200,000      

7.โครงการยกระดับคุณภาพ

การจดัการอาชีวศึกษาด้วยการ

เพิม่บทบาทภาครัฐและเอกชน

ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
20,000        -            20,000        

8.โครงการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือและการบริหาร

จดัการเพือ่เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน
-             100,000       100,000      

9.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการอาชีวศึกษาด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
145,800       200,000       345,800      

10.โครงการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 20,000        130,000       150,000      

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงนิ
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1. ประมาณการรายรบั 53,726,730 บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 7,944,300 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 1,444,300   บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 6,500,000   บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ทีค่าดว่าจะได้รับ 45,782,430 บาท

งบบุคลากร 16,443,030 บาท

งบด าเนินงาน 8,687,000 บาท

งบลงทุน 5,735,000 บาท

งบเงินอดุหนุน 14,817,400 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 100,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 53,726,730 บาท

งบบุคลากร 25,303,210   บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ 7,404,120     บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,719,810     บาท

 - ค่าจา้งชั่วคราว 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

งบลงทนุ 5,735,000    บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 2,148,000     บาท

 -  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 3,587,000     บาท

งบเงินอุดหนุน 463,000       บาท

 -  อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 418,000        บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 45,000          บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 4,771,800    บาท

 -  โครงการตามภาระงานประจ า 3,271,800     บาท

 -  ส ารองเพือ่สนับสนุนงานนโยบาย 1,500,000     บาท

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

ส่วนที่ 3 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Jin
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โครงการ เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการจดั

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 1,520,000   960,000      1,335,800   

 - โครงการ 1,144,200   520,000      520,000     

1.โครงการปรับภาพลักษณ์

และเสริมสร้างสถานศึกษาให้

ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 174,000       340,000       514,000   
2.โครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนให้

มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการ

สร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย
120,600       -             120,600   

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม

 จริยธรรม ปลูกฝังความเปน็

ไทย คนดี คนเก่ง และมี

ความสุข
415,000       160,000       575,000   

4.โครงการปฏิรูปการจัด

การศึกษาใหผู้้เรียนมี

สมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

และเขตพฒันาเศรษฐกิจ
394,600       10,000        404,600   

5.โครงการเพิม่ปริมาณ

ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการ

สร้างโอกาสทางการศึกษา

ใหก้ับผู้เรียน
40,000        10,000        50,000    

ส่วนที่ 3 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทีผ่่านมา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 (ต่อ)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงนิ
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โครงการ เงินรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วิจัยสร้าง

องค์ความรู้

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จา่ยในการ

จดัการศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 375,800       440,000       815,800      

 - โครงการ 375,800       440,000       815,800      

6.โครงการปรับภาพลักษณ์

การจดัการเรียนการสอนสาย

วิชาชีพในเชิงประจกัษ์
190,000       10,000        200,000      

7.โครงการยกระดับคุณภาพ

การจดัการอาชีวศึกษาด้วยการ

เพิม่บทบาทภาครัฐและเอกชน

ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
20,000        -            20,000        

8.โครงการพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือและการบริหาร

จดัการเพือ่เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน
-             100,000       100,000      

9.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการอาชีวศึกษาด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
145,800       200,000       345,800      

10.โครงการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 20,000        130,000       150,000      

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงนิ
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1. ประมาณการรายรบั 53,726,730 บาท

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 7,944,300 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 1,444,300   บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 6,500,000   บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ทีค่าดว่าจะได้รับ 45,782,430 บาท

งบบุคลากร 16,443,030 บาท

งบด าเนินงาน 8,687,000 บาท

งบลงทุน 5,735,000 บาท

งบเงินอดุหนุน 14,817,400 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 100,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 53,726,730 บาท

งบบุคลากร 25,303,210   บาท

 - เงินเดือนข้าราชการ 7,404,120     บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,719,810     บาท

 - ค่าจา้งชั่วคราว 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

งบลงทนุ 5,735,000    บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 2,148,000     บาท

 -  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 3,587,000     บาท

งบเงินอุดหนุน 463,000       บาท

 -  อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 418,000        บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 45,000          บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 4,771,800    บาท

 -  โครงการตามภาระงานประจ า 3,271,800     บาท

 -  ส ารองเพือ่สนับสนุนงานนโยบาย 1,500,000     บาท

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

ส่วนที่ 3 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Jin



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ตามภาระงาน

ประจ า
รวมทัง้สิ้น 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 -           

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า -           

ค่าตอบพนักงานราชการ 8,719,810    8,719,810  8,719,810  

ค่าจา้งชั่วคราว 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(ขั้นต่ า) -           

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -             -            -           50,000      50,000      

เงินค่าสอนพิเศษ 4,400,000    2,109,360   6,509,360  855,040    7,364,400  

-           

ส่วนที ่3 

3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ตามภาระงาน

ประจ า
รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ -           -           

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(ขั้นต่ า) -           -           

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า) -           -           

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 701,087      200,000     200,000  1,101,087  180,823    1,281,910  

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 100,000      50,000       150,000    50,000      200,000     

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ -           50,000      50,000      

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง -           50,000      50,000      

ค่าจา้งเหมาบริการ -             -           -           

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 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     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 528,000      -            528,000    528,000     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -           -           

วัสดุการศึกษา 1,255,830    656,640     380,000  2,292,470  458,076    2,750,546  

วัสดุงานบ้านงานครัว -           -           
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ตามภาระงาน

ประจ า
รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา -           -           

วัสดุคอมพิวเตอร์ -           -           

วัสดุกอ่สร้าง -           -           

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -           -           

 - ค่าสาธารณปูโภค (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

 -หุ่นยนต์เชื่อม ROBOT พร้อมชุดเชื่อม

ชนิด Cold Metal Transfer (4.0) 1,500,000    1,500,000  -           1,500,000  

 - ครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ -           648,000    648,000     

  3.2 ส่ิงกอ่สร้าง -           -           

 -อาคารเรียนและปฏิบัติการ พืน้ที่ใช้สอย

ประมาณ 1,920 ตร.ม.4ชั้น (หนี้ผูกพัน) 3,587,000    3,587,000     3,587,000  
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ตามภาระงาน

ประจ า
รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

 - งบเงินอุดหนุน 15,000       30,000      -       418,000    -             463,000    463,000     

 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ 418,000     418,000    418,000     

 - อดุหนุนโครงการวิจยัและพัฒนา -           -           

 - อดุหนุน อศ.กช. -           -           

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 15,000        30,000       45,000      45,000      

 - อดุหนุนโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน -           -           

 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน -           -           

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ อกท. -           -           

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพ

อตุสาหกรรม -           -           

 - อดุหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน -           -           

 - อดุหนุนนักเรียนเจงัหวัดภาคใต้ -           -           

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพพาณิช

ยกรรม -           -           

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -           -           

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ -           -           

 - งบรายจา่ยอ่ืน -           -          -          -           

 - โครงการ......................
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ตามภาระงาน

ประจ า
รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

 - โครงการ -           -           -       -           -             -           100,000   1,615,000    1,715,000 1,556,800  3,271,800  

1.โครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้าง

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา -           -          546,800     546,800     

2.โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วย

การสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย
-           55,000         55,000     -            55,000      

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝังความเป็นไทย คนดี คนเกง่ และมี

ความสุข
-           810,000        810,000    160,000     970,000     

4.โครงการปฏิรูปการจดัการศึกษาให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานและเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
-           345,000        345,000    65,000       410,000     

5.โครงการเพิม่ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา

ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั

ผู้เรียน
-           100,000    50,000         150,000    100,000     250,000     

6.โครงการปรับภาพลักษณ์การจดัการ

เรียนการสอนสายวิชาชีพในเชิงประจกัษ์ -           195,000        195,000    10,000       205,000     

7.โครงการยกระดับคุณภาพการจดัการ

อาชีวศึกษาด้วยการเพิม่บทบาทภาครัฐ

และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
-           60,000         60,000     15,000       75,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วิจยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย

สถาบันการ

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ตามภาระงาน

ประจ า
รวมทัง้สิ้น บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

8.โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

และการบริหารจดัการเพือ่เตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
-           -              -          25,000       25,000      

9.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนและการบริหารจดัการอาชีวศึกษา

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-           50,000         50,000     305,000     355,000     

10.โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง
-           50,000         50,000     330,000     380,000     

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย 1,000,000  1,000,000  

 - สรา้งอาคารเอนกประสงค์พ้ืนที ่870 

ตร.ม. 500,000    500,000     
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โครงการที่  1

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย ข้อ  6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพฯ ข้อ 6 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

                                    จุดเน้นข้อที่  7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปจัจุบนัวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาเปน็ 19 ป ีซ่ึงได้มีอาคารเรียน

อาคารปฏิบติังาน  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เร่ิมทรุดโทรม  เน่ืองจากมีการใช้งานเปน็เวลานาน  และยังรวม

ไปถึงในส่วนของภาพลักษณ์ในการจัดการบริหารอาชีวศึกษาน้ัน  จะต้องมีความพร้อมในการจัดการ  เพื่อใหส้ถานศึกษา

มีเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา  โดยจะต้องยึดหลักเกณฑ์การปฏิบติั  และมีแนวทางการปฏิบติัใหก้ับบคุลากรในสถานศึกษา

ได้ปฏิบติัใหถู้กต้องและตรงตามเกณฑ์ของงานประกันคุณภาพภายนอก

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้างสถานศึกษาใหไ้ด้

มาตรฐานอาชีวศึกษาขึ้น  เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบการปฏิบติังาน  มีพื้นที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน

และเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใหก้ับนักเรียนนักศึกษา

5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาอาคารเรียน  อาคารปฏิบติังาน   ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกใหม้ีมาตรฐาน  

5.2 เพื่อปรับภาพลักษ์การบริหารจัดการของสถานศึกษาใหม้ีแนวทางการปฏิบติัตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพภายนอก

โครงการปรบัภาพลักษณ์และเสรมิสรา้งสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1 อาคารเรียน  อาคารปฏิบติังาน  ส่ิงแวดล้อม  และส่ิงอ านวยความสะดวก  

       ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการ และมีแนวทางในการปฏิบติังาน

       ใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอก

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาอาคารเรียน  อาคารปฏิบติังาน  ส่ิงแวดล้อม   
       และส่ิงอ านวยความสะดวกใหไ้ด้มาตรฐาน  คิดเปน็ร้อยละ  80
6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการ และมีแนวทางในการ
       ปฏิบติังานใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอก  คิดเปน็ร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  4

xxxx

546,800.00              

0

9,000.00                 

0

555,800.00             

ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3



8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ บาท

8.2 กิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการแก่บคุคลภายนอก บาท

8.3 กิจกรรมจัดท าส านักงานงานอาคารสถานที่ บาท

8.4 กิจกรรมประดับธงในวันส าคัญภายในวิทยาลัยฯ บาท

8.5 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด บาท

8.6 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา บาท

8.7 กิจกรรมจัดท าแผ่นพื้นเวที บาท

8.8 กิจกรรมจัดท าผ้าคลุมโต๊ะ บาท

8.9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์หอ้งงานการเงิน บาท

8.10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. บาท
8.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด บาท
8.12 กิจกรรมนิเทศติดตามแฟ้มการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ บาท

งานและแผนกวิชา ประจ าปกีารศึกษา  2560

8.13 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหอ้งเรียนเฉพาะทาง บาท

8.14 กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม บาท

8.15 กิจกรรมโครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล บาท

พระราชทานประจ าปกีารศึกษา 2560

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 นักเรียน  ครู  และบคุลากรทางการศึกษา  มีความพึงพอใจในการพัฒนาตามโครงการปรับภาพลักษณ์

และเสริมสร้างสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีระบการปฏิบติังาน  พื้นที่การปฏิบติังานที่มีความพร้อมในการใช้งานเพื่อ

รองรับความต้องการเข้าใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา  ครู  และบคุลากรทางการศึกษา

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

20,000.00

12,000.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00      

55,000.00

8,300.00

35,000.00

2,000.00

282,500.00    

25,000.00

12,000.00

25,000.00

9,000.00       

120,000.00    



โครงการที่  2

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย
      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ 1 ความมั่นคง

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  2  สร้างผู้เรียนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3
1. ความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความต้องการของ

                  สถานประกอบการ

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในปจัจุบนัจ าเปน็ต้องมี

แรงงานที่มีคุณภาพ  การอาชีวศึกษาซ่ึงเปน็เคร่ืองมือส าคัญในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนา

ใหต้รงตามความต้องการของภาคการผลิตหรือบริการ  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้

แบบบรูณาการการเรียนด้วยการปฏิบติัจริง

เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานและ

ตรงตามเปา้หมายของหลักสูตร  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพมาตรฐานด้วย 

การสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย  เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอันเปน็

สากลและภูมิปญัญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาใหม้ีความรู้ความสามารถในการปฏิบติั  และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งาน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนให้มคุีณภาพมาตรฐานด้วยการสรา้งองค์ความรูท้ี่หลากหลาย



5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

5.2 เพื่อสร้างพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1   จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน   จ านวนทั้งส้ิน   2,780  คน

6.1.2   คณะครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1  นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน   ร้อยละ  80

6.2.2  คณะครูผู้สอนสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ร้อยละ 80

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร บาท

8.2 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพครู บาท5,000.00       

-                         

-                         

55,000.00                

-                         

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

55,000.00              

xxxxxxx

20,000.00      



8.3 กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ บาท

8.4 กิจกรรมทกัษะภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Christmas บาท

8.5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ บาท

8.6 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  (เอสโซ่) ป ี2561) บาท

8.7 กิจกรรมการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย บาท

8.8 กิจกรรมทศันศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (งปม. สอศ.) บาท

8.9 กิจกรรมปฏิรูปอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา-เอสโซ่ป ี2561 (งปม. สอศ.) บาท

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการจัดการศึกษาที่มีองค์ความรู้หลากหลาย สามารถยกระดับคุณภาพนักเรียนได้

9.2 บคุลากรของวิทยาลัยเทคนิสระแก้ว  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาด้วยองค์ความรู้ที่

หลากหลาย

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจ  

10.2 สรุปผลตามโครงการ

5,000.00       

5,000.00       

5,000.00       

10,000.00      

5,000.00       

xxxxxx

xxxxxx



โครงการที่  3

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ  5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพฯ ข้อ 6 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  2  สร้างผู้เรียนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่  3  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ  ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  มีเจตนาที่จะมุ่งพัฒนาคนไทยใหเ้ปน็มนุษย์

ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยคนไทยจะต้องเปน็ทั้งคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังความเปน็ไทย  คนดี  

คนเก่ง  และมีความสุข  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยบรูณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อใหเ้อื้อต่อการพัฒนา

ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทกัษะ  การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปญัหา  การรับฟังความเหน็ผู้อื่น การมีคุณธรรม  จริยธรรม และ

ความเปน็พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหนั้กเรียนนักศึกษาด ารงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล

5.2 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหนั้กเรียนนักศึกษาเปน็แบบอย่างที่ดีของคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย คนดี คนเก่ง และมคีวามสุข



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จ านวน  2,780  คน  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม

        และธรรมาภิบาล  และเปน็แบบอย่างที่ดีของคนดี  คนเก่ง และมีความสุข

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล

        และเปน็แบบอย่างที่ดีของคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  คิดเปน็ร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. และ ชาติ บาท

8.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบรูพาและงานกาชาด บาท

8.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสมโภชยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บาท

8.4 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ บาท

8.5 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและพัฒนาทกัษะชีวิต บาท

8.6 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษาใหม่ บาท

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

210,000.00    

5,000.00       

5,000.00       

20,000.00      

160,000.00    

xxxxxx

160,000.00              

-                         

810,000.00              

985,000.00              

1,955,000.00          

5,000.00       



(ค่าธรรมเนียมตรวจสารเสพติด)
8.7 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  อบายมุข  บาท

8.8 กิจกรรมตามพระราชด าริฯ บาท

8.9 กิจกรรมเทคนิคสระแก้วอาสาพัฒนาเคล่ือนที่ บาท

8.10 กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา (เงินบ ารุงหอ้งพยาบาล) บาท

8.11 กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก บาท

8.12 กิจกรรมอาหารปลอดภัย  บาท

8.13 กิจกรรมพัฒนาระบบสวัสดิการน้ าด่ืมเพื่อนักเรียน นักศึกษา(ค่าบ ารุงหอ้งพยาบาล) บาท

8.14 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  (เงินตรวจสุขภาพ) บาท

8.15 กิจกรรมประกันอุบติัเหตุหมู่ (เงินประกันชีวิต) บาท

8.16 กิจกรรมบริจาคโลหติ บาท

8.17 กิจกรรมเสริมสร้างคนดี  คนเก่ง และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ บาท

พอเพียง บาท

8.18 กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการ บาท

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

8.19 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น บาท

8.20 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะด้านกีฬาและนันทนาการ ระดับภาคและชาติ บาท

8.21 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านกระบวนการลูกเสือ บาท

8.22 กิจกรรม  To Be number  one และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (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 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล
และเปน็แบบอย่างที่ดีของคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 แบบประเมินผลกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา

10.2 สรุปผลตามโครงการ

40,000.00      

3,000.00       
5,000.00       

35,000.00      

250,000.00    

280,000.00    

80,000.00      

20,000.00      

20,000.00      

-               

500,000.00    

3,000.00       

94,000.00      

20,000.00      

40,000.00      

160,000.00    



โครงการที่  4

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า
โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 3 การทดสอบการประเมินฯ ข้อ 4 ผลิต พัฒนาก าลังคนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  3  ยกระดับทกัษะฝีมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ

2.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความต้องการของ

                  สถานประกอบการ

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  ช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  
ศิลปกรรม  คหกรรม  ซ่ึงในการผลิตก าลังคนน้ันจะต้องมีเกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานการศึกษา  และพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ส่ิงที่ส าคัญก็คือ  วิทยาลัยฯ  จะต้องเสริม

สร้างสมรรถนะด้านสายวิชาชีพใหก้ับนักเรียนนักศึกษาใหต้รงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพใหผู้้เรียน

มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการปฏิรปูการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน



5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพใหผู้้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.2 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพใหก้ับผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เพื่อใหผู้้เรียนได้ส าเร็จ
       การศึกษา   (ปวช. 3 และ ปวส. 2) มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ   ความต้องการของ

       ตลาดแรงงาน  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามมาตรฐาน 

        วิชาชีพ  คิดเปน็ร้อยละ  80  ของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

xxxxxxx

65,000.00                

0

345,000.00              

0

410,000.00             



8.1 กิจกรรมทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพนักศึกษาใหม่ บาท

8.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา (V-net) บาท

8.3 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปกีารศึกษา  2561 บาท

8.4 กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 บาท

8.5 กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 บาท

8.6 กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพ (108 อาชีพ) บาท

8.7 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ บาท

8.8 กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม"่วิทยาลัยฯ บาท

8.9 กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม"่ อศจ. บาท

8.10 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน บาท

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

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานใหก้ับนักเรียนนักศึกษา

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา

10.2 สรุปผลตามโครงการ

10.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

50,000.00      

10,000.00      

50,000.00      

40,000.00      

40,000.00      

145,000.00    

30,000.00      

15,000.00      
20,000.00      

10,000.00      



โครงการที่  5

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 2 การผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 4 ผลิต พัฒนาก าลังคนใหส้อดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการที่  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนและ

                องค์กรทอ้งถิ่น

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เปน็การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนใหม้ีความรู้ความสามารถในเชิง

ปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติังานได้ในสายวิชาชีพ  ทั้งน้ี ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  ชุมชน และองค์กร

ทอ้งถิ่น ในการใหโ้อกาสทางการศึกษากับเยาวชนได้มีทกัษะ  สมรรถนะด้านวิชาชีพ เพื่อน าไปประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการ  การจัดการศึกษาจึงเปน็การพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียนใหฝึ้กปฏิบติัจริง เพื่อช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

และสังคมของประเทศใหม้ีความเจริญในด้านอุตสาหกรรม

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จึงเล็งเหน็ความส าคัญในการพัฒนาด้านน้ีจึงมีนโยบายใหเ้พิ่มปริมาณผู้เรียน

ด้านอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนใหม้ีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โครงการเพ่ิมปรมิาณผู้เรยีนอาชีวศึกษาด้วยการสรา้งโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรยีน



5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้ับนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพ  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  

ชุมชนและองค์กรทอ้งถิ่น

5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาใหม้ากขึ้น

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1 จ านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเพิ่มใหม้ากขึ้น  เมื่อเปรียบเทยีบจากปกีารศึกษา  2558  

6.1.2 หน่วยงาน  ชุมชน  และองค์กรทอ้งถิ่น  มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้าน

       สายวิชาชีพ  มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมีจ านวนนักเรียนนักศึกษามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

6.2.2 วิทยาลัยสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาใหม้ีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

-                         

150,000.00             

ขั้นตอนการด าเนินงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

50,000.00                

xxxxxxx

100,000.00              

-                         



8.1 กิจกรรมกองทนุ (งปม.สอศ.) บาท

8.2 กิจกรรมลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียน (งปม.สอศ.) บาท

8.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการบม่เพาะ "การเร่ิมต้นธุรกิจ" บาท

8.4 กิจกรรมแนะแนวการเข้าเรียนอาชีวศึกษา ปกีารศึกษา 2561 บาท

8.5 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2561 บาท

8.6 กิจกรรมรับรายงานตัวสัญญานักเรียน นักศึกษาใหม่ บาท

8.7 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเปดิสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(งปม.สถาบนั) บาท

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น  

9.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

10 การติดตาม และการประเมนิผล

10.1 สรุปจ านวนนักเรียนนักศึกษา ที่มาลงทะเบยีนเรียนในปกีารศึกษา 1/2558

10.2 สรุปผลตามโครงการ

xxxxx

xxxxx

xxxxx
20,000.00      

45,000.00      

80,000.00      

5,000.00       



โครงการที่  6

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  2  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการที่  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนและ
                องค์กรทอ้งถิ่น

จุดเน้นข้อที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยาย

                ตัวการเปดิประชาคมอาเซียน

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปจัจุบนัสถานทกุสถานศึกษา  จะต้องเข้ารับการประเมิน  เพื่อเปน็แนวทางและเตรียมการในการพัฒนา

นักเรียนเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเปน็อย่างย่ิงที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมการเพื่อใหเ้กิด

ความพร้อม  ความเช่ือมั่นและเกิดทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถานศึกษา

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญในการปรับภาพลักษณ์ต่อการจัดการเรียนการ

สอนด้านวิชาชีพใหนั้กเรียนนักศึกษาได้เหน็เปน็เชิงประจักษณ์ในคร้ังน้ี  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อเตรียมในการ

ปฏิบติได้อย่างเปน็ระบบและเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

โครงการปรบัภาพลักษณ์การจัดการเรยีนการสอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์



5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอนใหนั้กเรียนนักศึกษามีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพ

5.2 เพื่อพัฒนาใหนั้กเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพและเข้าสู่มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1 นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จ านวน  2,780  คน  มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพ

       สถานศึกษา  และมีความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพ  สถานศึกษา และมี

        ความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพ บาท

-                         

10,000.00                

-                         
195,000.00              

-                         

205,000.00             

150,000.00    

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4



8.2 กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปกีารศึกษา 61 บาท

8.3 กิจกรรมปจัฉิมนเทศนักเรียน นักศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบตัรฯ บาท

8.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการบม่เพาะ  "ศึกษาดูงาน" บาท

8.5 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปกีารศึกษา 2561 บาท

8.6 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน (งปม. สอศ.) xxx บาท

8.7 กิจกรรมมอบทนุการศึกษา (งปม. สอศ. ส่วนกลาง  ชุมชน หน่วยงาน xxx บาท

และองค์กรทอ้งถิ่น)

8.8 กิจกรรมมอบทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  xxx บาท

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพ  สถานศึกษา และมี

ความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 นักเรียนนักศึกษา  ที่เข้าร่วมกิจกรรม  และลงทะเบยีนเพื่อศึกษาต่อในปกีารศึกษาต่อไป

10.2 สรุปผลตามโครงการ

25,000.00      

10,000.00      

10,000.00      

10,000.00      



โครงการที่  7

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบาย  ข้อ  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ ข้อ 6 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน  มาตรการที่ 6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3
1. ความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ

3. การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรทางการศึกษา

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชนและ

                องค์กรทอ้งถิ่น

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านูมิปญัญาทอ้งถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพื่อเปน็ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

อย่างมีคุณภาพ

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจัดการ
อาชีวศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการ

ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาขึ้น  เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา

กับหน่วยงานทกุภาคส่วนหรือภาคเอกชนในทกุระดับ

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครฐัและเอกชน

ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา



5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเปน็ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

5.2 เพื่อจัดหาภูมิปญัญาทอ้งถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เปน็การพัฒนาเครือข่ายในการร่วมจัดการ

อาชีวศึกษา

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ืยวชาญ  ร่วมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

       เพิ่มจ านวนมากขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ืยวชาญ  ร่วมพัฒนาผู้เรียน

6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

xxxx

15,000.00                

-                         

60,000.00                

-                         

75,000.00              



8.1 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปกีารศึกษา 2561 บาท

8.2 กิจกรรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการ บาท

8.3 กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน ฝึกอาชีพ  ปกีารศึกษา 2561 บาท

8.4 กิจกรรมติดตามซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจักรยานพระราชทาน บาท

8.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  (งปม. สอศ.) บาท

8.6 กิจกรรมปจัฉิมการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  (งปม. สอศ.) บาท

8.7 กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (งปม. สอศ.) บาท

 (FiX it Center Thailand 4.0)

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 บนัทกึข้อตกลงร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กับสถานประกอบการ

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 การบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

xxxxx

20,000.00      

15,000.00      

10,000.00      

xxxxx

30,000.00      

xxxxx



โครงการที่  8

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 2 การผลิต พัฒนาก าลังคน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 4 ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน มาตรการที่ 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

5.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยาย

                ตัวการเปดิประชาคมอาเซียน

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากสังคมมีความคาดหวังอยากใหอ้าชีวศึกษามีบทบาทส าคัญในการเตรียมก าลังคนเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้เตรียมการใหส้ถานศึกษาในอาชีวศึกษาเน้น
การเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้นขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งภาษาที่มีการใช้

แพร่หลาย  โดยใหม้ีการเตรียมส่ือการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่าง ๆ  การปรับ

เปล่ียนการใช้วัฒนธรรม

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือและการบริหารจัดการ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นใหก้ับนักเรียนนักศึกษาในการเพิ่มความสามารถทางภาษาและสมรรถนะ

ทางวิชาชีพ

5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาใหก้ับนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.2 เพื่อใหนั้กเรียนนักศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาความรว่มมอืและการบรหิารจัดการเพ่ือเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จ านวน  2,780  คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

        ประชาคมอาเซียน  และมีความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และมี

        ความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น คิดเปน็ร้อยละ 80

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา บาท

8.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ MEP บาท

(งปม. สอศ.)

8.3 กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย บาท

กรณีไทย-จีน (งปม. สอศ.)

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

xxxxx

25,000.00                

-                         

-                         

25,000.00              

25,000.00      

xxxx

xxxx

-                         



9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  และมีความ

สามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น

10 การติดตาม และการประเมนิผล

10.1 แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

10.2 สรุปผลตามโครงการ



โครงการที่  9

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 5 ICT เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ มาตรการที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเปน็เลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

ปจัจุบนัเทคโนโลยีถือว่าเปน็ส่ิงส าคัญที่ควรน ามาประกอบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใน

ระบบงานอาชีวศึกษาเปน็อย่างย่ิง  สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เปน็อย่างดี  สร้างความสะดวกรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการแก่นักเรียนนักศึกษา

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหก้ับนักเรียน

นักศึกษา  ได้เรียนรู้มากขึ้น  ยังรวมไปถึงการบริหารจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาด้วยเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

นักเรียนนักศึกษา  และบคุลากรในองค์กร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอนและการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 เพื่อใหก้ารบริการในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหก้ับนักเรียนนักศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการอาชีวศึกษา

        ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย

6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และการใช้บริการงานบริหาร

        การอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 เชิงคุณภาพ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการอาชีวศึกษา

        ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย คิดเปน็ร้อยละ  80

6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน และการใช้บริการงานบริหาร

        การอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  คิดเปน็ร้อยละ  80

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

xxxx

953,000.00              
-                         

50,000.00                

330,000.00              



เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนด้วยระบบ Edmodo บาท
8.2 กิจกรรมโปรแกรมหอ้งสมุด online บาท
8.3 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯประชุมภาคี 4 ฝ่าย บาท

8.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 บาท

8.5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560 บาท

8.6 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานงานบคุลากร บาท

8.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 บาท

8.8 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ บาท

8.9 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน บาท

8.10 กิจกรรมพัฒนางานบญัชี บาท

8.11 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านบญัชีในระบบ GFMIS บน Web online บาท

8.12 กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตบตัรนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 61 บาท

(เงินค่าท าบตัรนักเรียน/นักศึกษา)

8.13 กิจกรรมการจัดท าคู่มือนักเรียน/นักศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา 61 บาท

(เงินค่าคู่มือ)

8.14 กิจกรรมจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ บาท

8.15 กิจกรรมจัดท าวารสาร บาท

8.16 กิจกรรมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ บาท

8.17 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน บาท

8.18 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพหอ้งปฏิบติัการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา บาท

8.19 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการจัดหาครุภัณฑ์ บาท

8.20 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ ระดับ อศจ.  (งปม.สอศ.) xxx บาท

8.21 กิจกรรมพัฒนาส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว (งปม.สอศ.) xxx บาท

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสนเทศ

9.2 นักเรียนนักศึกษา  มีความพึงพอใจในการได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

10 การติดตาม และการประเมนิผล 

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

10,000.00      

20,000.00      

15,000.00      

10,000.00      

10,000.00      

75,000.00      

50,000.00      

10,000.00      

5,000.00       

150,000.00    

180,000.00    

60,000.00      

1,333,000.00          

30,000.00      
10,000.00      
10,000.00      

648,000.00    

20,000.00      

10,000.00      

10,000.00      



โครงการที่ 10

1 ช่ือบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย

      วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร ์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลข้อที่  4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จุดเน้นเชิงนโยบายข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

จุดเน้นยุทธศาสตร์ข้อ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ มาตรการที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

3.การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรทางการศึกษา

4.การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบนัอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จุดเน้นข้อที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบคุลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
                เศรษฐกิจพอเพียง

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาน้ัน  จะต้องมีพัฒนาบคุลากรในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงถือว่ามีความส าคัญเปน็อย่างย่ิง
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบคุลากรทางการศึกษา  อาทเิช่น  การพัฒนาความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบติังานในภาระหน้าที่ประจ าเพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหม้ีความพร้อมในการใหบ้ริการ

และมีคุณภาพเปน็ที่พึงพอใจกับนักเรียนนักศึกษา  หรือจะเปน็การใหส้วัสดิการต่าง ๆ เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจกับ

บคุลากรของสถานศึกษา

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จึงได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบคุลากร

ทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนักศึกษา  ครู และบคุลากรทางการ

ศึกษา
5 วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบคุลากรทางการศึกษา

5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูและบคุลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิตครแูละบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง



6 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเรจ็

6.1 เชิงปรมิาณ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบคุลากรทางการศึกษา  จ านวน  120 คน 

                    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของครูและบคุลการกรทางการศึกษามี

        ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบคุลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา

       เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของครูและบคุลการกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

7 กิจกรรมและหรอืข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
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 สถานที่ด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8 งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  (ค่าจัดการเรียนการสอน) บาท

                                    (พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เป็นเงนิงบประมาณทั้งสิ้น บาท ได้แก่

8.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาและการเขียนแผนการจัดการ บาท

เรียนรู้

8.2 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากรฯ บาท

8.3 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบคุลากรฯ บาท

8.4 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของครูและบคุลากรทางการศึกษา บาท25,000.00      

ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

xxxxx

330,000.00              

-                         

50,000.00                

-                         

380,000.00             

50,000.00      

25,000.00      

200,000.00    

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่  1



8.5 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปงีบประมาณ 62 บาท

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปงีบประมาณ 61

8.6 กิจกรรมการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บาท

8.7 กิจกรรมส่งเสริมครูเขียนผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ บาท

8.8 กิจกรรมการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบคุลากร xxx บาท

ทางการศึกษา  (งปม.สอศ.)

9 ผลที่คาดว่าจะได้รบั

9.1 ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของครูและบคุลการกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

10 การติดตาม และการประเมนิผล โครงการ

10.1 แบบประเมินการปฏิบติังานและการได้รับการพัฒนาของครูและบคุลากรทางการศึกษา

10.2 สรุปผลตามโครงการ

30,000.00      

30,000.00      

20,000.00      















คนเก่ง  และมีความสุข  เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาโดยบรูณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อใหเ้อื้อต่อการพัฒนา











นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

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

1.2 งบลงทุน 5,735,000 5,735,000

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

  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง พสัดุ /การเงิน 3,587,000 3,587,000

2

โครงการตามภาระงาน

สถานศึกษา 3,271,800 3,271,800

2.1 1.โครงการปรับ

ภาพลักษณ์และ

เสริมสร้างสถานศึกษาให้

ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

546,800 546,800

2.2 2.โครงการยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนใหมี้คุณภาพ

มาตรฐานด้วยการสร้าง

องค์ความรู้ที่หลากหลาย

ฝ่ายวิชาการ

55,000 55,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จงัหวดัสระแก้ว

หน่วย : บาท

85 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

2.3 3.โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝังความเป็นไทย 

คนดี คนเกง่ และมี

ความสุข

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

970,000 970,000

2.4 4.โครงการปฏิรูปการ

จดัการศึกษาให้ผู้เรียน

มีสมรรถนะตรงตาม

ความต้องการของ

ตลาดแรงงานและเขต

พฒันาเศรษฐกจิ

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

410,000 410,000

2.5 5.โครงการเพิม่ปริมาณ

ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วย

การสร้างโอกาสทาง

การศึกษาให้กบัผู้เรียน

ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน

นักศึกษา

250,000 250,000

2.6 6.โครงการปรับ

ภาพลักษณ์การจดัการ

เรียนการสอนสาย

วิชาชีพในเชิงประจกัษ์

ฝ่ายวิชาการ

205,000

205,000

85 
86 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-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.โครงการยกระดับ

คุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาด้วยการเพิม่

บทบาทภาครัฐและ

เอกชนในการผลิต

ก าลังคนอาชีวศึกษา

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายพฒันาฯ

75,000 75,000

2.8 8.โครงการพฒันา

เครือข่ายความร่วมมือ

และการบริหารจัดการ

เพือ่เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายพฒันาฯ

25,000 25,000

2.9 9.โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการเรียน

การสอนและการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาด้วย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

355,000 355,000

2.10 10.โครงการพฒันาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหารฯ

380,000 380,000

3

โครงการตาม พ.ร.บ.

ตามงบประมาณ

4

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้

เงิน สอศ./สถานศึกษา)

79 

87 
86 



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช้จ่าย ที่ใช้ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวมเป็นเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

79 

87 



 

 

ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 





ยุทธศาสตรท์ี่ 1   ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน

มาตรการที่  1  ส่งเสรมิศักยภาพสถานศึกษา

กลยุทธ์  7  ปรบัภาพลักษณ์การบรหิารจัดการและเสรมิสรา้งสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1. โครงการปรับภาพลักษณ์และ กิจกรรมพฒันาระบบงานประชาสัมพนัธ์ 8,300.00 นางสาวอรุารัตน์ รัตนวงศ์

เสริมสร้างสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน รายได้ งานประชาสัมพนัธ์

อาชีวศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการใหบ้ริการแก่ 12,000.00 นางสาวอรุารัตน์ รัตนวงศ์

บคุคลภายนอก รายได้ งานประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมจัดท าส านกังานงานอาคารสถานท่ี 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

กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟา้ ระบบประปา 55,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมจัดท าแผ่นพืน้เวที 20,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมจัดท าผ้าคลุมโต๊ะ 25,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานท่ี

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนห์อ้งงานการเงิน 12,000.00 นายขจรเกยีรติ  รักษา

รายได้ งานการเงิน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ 35,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ 25,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

การประเมินภายในโดยต้นสังกัด รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

กิจกรรมนเิทศติดตามแฟม้การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ระดับงานและ

2,000.00
นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

แผนกวิชา ประจ าปกีารศึกษา  2560 รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กจิกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 282,500.00            หัวหน้าแผนกวิชา

เฉพาะทาง

กจิกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 9,000.00               ว่าท่ี รต.อภิรักษ์ แสงสว่าง

ฝ่ายพัฒนากจิการฯ

กจิกรรมโครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจ าปี

การศึกษา 2560 9,000.00               

ว่าท่ี รต.อภิรักษ์ แสงสว่าง

รวมทั้งสิ้น 555,800.00       

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที่  2   สร้างผู้เรียนให้มคุีณภาพมาตรฐาน

กลุยุทธ์ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัด 1.กจิกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ 20,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจนัทร์

การเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  (Project) ตามหลักสูตร เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

ด้วยการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 2กจิกรรมส ารวจความพึงพอใจของ 5,000.00 นายธรรมนูญ  แกว้เสถียร

นักศึกษาต่อคุณภาพครู เรียนฟรี งานหลักสูตร

3.กจิกรรมการนิเทศการจดัการเรียนการสอนฯ 5,000.00 นายธรรมนูญ  แกว้เสถียร

เรียนฟรี งานหลักสูตร

4.กจิกรรมทักษะภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000.00 นางวัลยา จนัทร์จ าเริญ

 Christmas เรียนฟรี (สามัญ) องักฤษ

5.กจิกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 5,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจนัทร์

เรียนฟรี (สามัญ) วิทย์

6.กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  10,000.00           นางสาวนวลน้อง ชูจนัทร์

(เอสโซ่) ปี 2561) เรียนฟรี (สามัญ) วิทย์

7.กจิกรรมการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 5,000.00 นางสาวอรุารัตน์ รัตนวงศ์

เรียนฟรี (สามัญ) ภาษาไทย

8.กจิกรรมทัศนศึกษาเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ งปม.สอศ. นางสาวอรุารัตน์ รัตนวงศ์

ภาษาองักฤษ (สามัญ) ภาษาไทย

กจิกรรมปฏิรูปอาชีวศึกษา งปม.สอศ. นางสาวอรุารัตน์ รัตนวงศ์

อาชีวศึกษา-เอสโซ่ปี 2561 (สามัญ) ภาษาไทย

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

1.โครงการปรับภาพลักษณ์และ

เสริมสร้างสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน

อาชีวศึกษา



รวมทั้งสิ้น 55,000.00

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน

มาตรการที่  2   สรา้งผู้เรยีนให้มคุีณภาพมาตรฐาน

กลยุทธ์  3  เสรมิสรา้งคุณธรรม  จรยิธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    1. กิจกรรมการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและ 210,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจนัทร์

ปลูกฝังความเปน็ไทย  คนดี  คนเก่ง  ทกัษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.และชาติ เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

และมีความสุข 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสืบสาน 5,000.00 นายเริงชัย  บุญสรรค์

วัฒนธรรมเบื้องบรูพาและงานกาชาด เรียนฟรี งานแนะแนวอาชีพฯ

3. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสมโภชยุทธ- 5,000.00 นายเริงชัย  บุญสรรค์

หตัถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียนฟรี งานแนะแนวอาชีพฯ

4. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ 5,000.00        นางสาวอุรารัตน ์รัตนวงศ์

เรียนฟรี สามัญ (ภาษาไทย)

5. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและ 20,000.00 นายไมตรี  แสนวันนา

พัฒนาทกัษะชีวิต 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

เคล่ือนที่ เรียนฟรี โครงการพิเศษ

10. กิจกรรมจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 40,000.00 นายวิรัตน ์หนัทยุง

(เงนิบ ารงุห้องพยายาล) งานสวัสดิการฯ

11.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 3,000.00 นายวิรัตน ์หนัทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ

12.กิจกรรมอาหารปลอดภัย  5,000.00 นายวิรัตน ์หนัทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ

13.กิจกรรมพัฒนาระบบน้ าด่ืมเพื่อนักเรียน 35,000.00 นายวิรัตน ์หนัทยุง

นักศึกษา (เงนิบ ารงุห้องพยาบาล) งานสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    14.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 250,000.00 นายวิรัตน ์หนัทยุง

ปลูกฝังความเปน็ไทย  คนดี  คนเก่ง  (เงนิตรวจสุขภาพ) งานสวัสดิการฯ

และมีความสุข 15.กิจกรรมประกันอุบติัเหตุหมู่ 500,000.00 นายวิรัตน ์หนัทยุง

(เงนิประกันชีวิต) งานสวัสดิการฯ

16.กิจกรรมบริจาคโลหติ 3,000.00        นายวิรัตน ์หนัทยุง

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  และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ

20.กิจกรรมส่งเสริมทกัษะด้านกีฬาและ 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.หน่วยงานอื่น นางสาวลัดดาวัลย์ อาระสา

และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 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

รวมทั้งสิ้น (ไม่ได้รวมกับเงินค่าธรรมเนียมอื่น )ๆ 1,955,000.00 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน

มาตรการที่  3  ยกระดับทักษะฝีมอือาชีพ

กลยุทธ์  1  พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

4.  โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ 1. กิจกรรมทดสอบความรู้ความถนัดทาง 50,000.00 นางนวลนอ้ง ชูจันทร์

ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ วิชาชีพนักศึกษาใหม่ เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

ของตลาดแรงงานและเขตพฒันาเศรษฐกิจ 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการ 10,000.00 นางนวลนอ้ง ชูจันทร์

พเิศษ ทดสอบทางการศึกษา (V-net) เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

3. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 50,000.00      นางนวลนอ้ง ชูจันทร์

ปกีารศึกษา  2561 เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

4. กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาค 40,000.00      นางนวลนอ้ง ชูจันทร์

เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

5. กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาค 40,000.00 นางนวลนอ้ง ชูจันทร์

เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เรียนฟรี งานวัดผลและประเมินผล

6. กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพ 10,000.00       นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

(108 อาชีพ) เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ

7.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 30,000.00 นายอาทิตย์ บตุรสุด

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รายได้ งานวิจัยฯ

8.กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 15,000.00 นายอาทิตย์ บตุรสุด

"ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม"่

ระดับวิทยาลัยฯ รายได้ งานวิจัยฯ

9.กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 20,000.00 นายอาทิตย์ บตุรสุด

"ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่ใหม่

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว รายได้ งานวิจัยฯ

10. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา 136,000.00     ฝ่ายวิชาการ

เพื่อพัฒนาผู้เรียน เรียนฟรี ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

11. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ งปม.สอศ. ฝ่ายแผนฯ

ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. ฝ่ายวิชาการ

รวมทั้งสิ้น 401,000.00    

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตรท์ี่ 2  เพ่ิมปรมิาณผู้เรยีนสายอาชีพ

มาตรการที่  4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริม สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมอืกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

5. โครงการเพิม่ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 1. กิจกรรมกองทนุ (งปม.สอศ.) แผนกวิชาช่างเช่ือมฯ

ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้ับ 2. กิจกรรมลดปญัหาการออกกลางคัน (งปม.สอศ.) นายสัญญา งาสระนอ้ย

ผู้เรียน ของผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา

3. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้า 20,000.00      นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

รับการบม่เพาะ "การเร่ิมต้นธุรกิจ" รายได้ ศูนย์บม่เพาะฯ

4. กิจกรรมแนะแนวการเข้าเรียนอาชีวศึกษา 45,000.00      นายเริงชัย บญุสรรค์

ประจ าปกีารศึกษา 2561 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ

5. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 5,000.00        นายเริงชัย บญุสรรค์

ใหม่ ปกีารศึกษา 2561 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ

6. กิจกรรมรับรายงานตัวสัญญานักเรียน 80,000.00      ว่าท่ี ร.ต.โอเต้ิน หวยครบรีุ

นักศึกษาใหม่ รายได้  งานทะเบยีน

7.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเปดิสอน งปม.สถาบนั แผนกวิชาไฟฟ้าฯ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น 50,000.00     

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตรท์ี่ 2  เพ่ิมปรมิาณผู้เรยีนสายอาชีพ

มาตรการที่  5  ส่งเสรมิเส้นทางอาชีพ

กลยทุธ ์ 4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

กลยทุธ ์ 5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

6. โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการ 1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างทศันคติ 150,000.00 แผนกวิชาทกุแผนก

เรียนการสอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์ ที่ดีต่อวิชาชีพ เรียนฟรี ฝ่ายวิชาการ

2. กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000.00 นายสัญญา งาสระนอ้ย

ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปี เรียนฟรี งานครูที่ปรึกษา

การศึกษา 61

3. กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 10,000.00 นายเริงชัย บญุสรรค์

และพิธีมอบประกาศนียบตัรฯ เรียนฟรี งานแนะแนวฯ

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการ 10,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

บม่เพาะ  "ศึกษาดูงาน" รายได้ ศูนย์บม่เพาะ

5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 10,000.00 นายสัญญา งาสระนอ้ย

รายได้ งานครูที่ปรึกษา

6. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน (งปม.สอศ.) ศูนย์บม่เพาะ

7. กิจกรรมมอบทนุการศึกษา (งปม.สอศ.) งานแนะแนว

(งปม. สอศ. ส่วนกลาง  ชุมชน หน่วยงาน 

และองค์กรทอ้งถิ่น)

8. กิจกรรมมอบทนุการศึกษา ทนุจากส านักพระราชวัง

เฉลิมราชกุมารี  

รวมทั้งสิ้น 190,000.00    

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

มาตรการที่  6  สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืในประเทศ

กลยทุธท์ี ่ 4  ส่งเสริม   สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชน  และองค์กรท้องถ่ิน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

7.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ 1. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 30,000.00      นายสันติ ก าลังดี

อาชีวศึกษาด้วยการเพิม่บทบาทภาครัฐ ระบบทวิภาคี ปกีารศึกษา 2561 เรียนฟรี งานทวิภาคี

และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 2.กิจกรรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการ 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

เรียนฟรี งานทวิภาคี

3.กิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกงาน ฝึกอาชีพ 20,000.00      นายสันติ ก าลังดี

ปกีารศึกษา 2561 เรียนฟรี งานทวิภาคี

4.กิจกรรมติดตามซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 10,000.00      นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

จักรยานพระราชทาน เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ

5.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน (งปม. สอศ.) นายสันติ ก าลังดี

ฝึกอาชีพ งานทวิภาคี

6.กิจกรรมปจัฉิมการฝึกงาน ฝึกอาชีพ (งปม. สอศ.) งานทวิภาคี

4. กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ (งปม. สอศ.) งานโครงการพเิศษ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix it Cneter Thailand 4.0)

รวมทั้งสิ้น 20,000.00     

 

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วน

มาตรการที่  7  สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืในต่างประเทศ

กลยทุธ ์ 5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

8. โครงการพฒันาความร่วมมือบริหาร 1. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในการ 25,000.00      นายสุพัฒ  ลีอุดม

จัดการเพือ่เตรียมความพร้อมและการสู่ จัดการอาชีวศึกษา รายได้ งานความร่วมมือ

ประชาคมอาเซียน 2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

ภาคภาษาอังกฤษ MEP

3. กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาอาชีวศึกษาไทย กรณีไทย-จีน

รวมทั้งสิ้น 25,000.00     

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตรท์ี่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพบรหิารจัดการ

มาตรที่  8  พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

กลยุทธ์  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนการสอนและการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

9.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียน 1. กิจกรรมพฒันานวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน 30,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยระบบ Edmodo เรียนฟรี งานส่ือการเรียนฯ

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กิจกรรมโปรแกรมหอ้งสมุด online 10,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

เรียนฟรี งานวิทยบริการฯ

3. กิจกรรมสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการ 10,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวัสดี

ศึกษาฯประชุมภาคี 4 ฝ่าย เรียนฟรี งานวิทยบริการฯ

4. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15,000.00 นางสาวล าพึงค์ วอทอง

สถานศึกษา ปกีารศึกษา 2561 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

5. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงาน 10,000.00      นางสาวล าพึงค์ วอทอง

ทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

6. กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน 10,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

งานบคุลากร รายได้ งานบคุลากร

7.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง 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.กิจกรรมพัฒนางานบญัชี 5,000.00         นางสาวกนกพร หมอกขุนทด

รายได้ งานบญัชี

11.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 10,000.00       นางสาวกนกพร หมอกขุนทด

ด้านบญัชีในระบบ GFMIS บน Web online รายได้ งานบญัชี

12.กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตบตัร 150,000.00 ว่าท่ี ร.ต.โอเต้ิน หวยครบรีุ

นักเรียน/นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 61 ทะเบยีน

(เงนิค่าท าบัตรนักเรยีน/นักศึกษา)

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

9.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียน 13.กิจกรรมการจัดท าคู่มือนักเรียน/ 180,000.00 ว่าท่ี ร.ต.โอเต้ิน หวยครบรีุ

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา นักศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา 59 ทะเบยีน

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เงนิค่าคู่มอื)

14.กิจกรรมจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 20,000.00 นางสาวอุรารัตน ์รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์

15.กิจกรรมจัดท าวารสาร 20,000.00      นางสาวอุรารัตน ์รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์

16.กิจกรรมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 10,000.00 นางสาวอุรารัตน ์รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์

17.กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์ 60,000.00 นายนพิทัธ์  สองสี

เน็ตภายใน รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

18.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพหอ้งปฏิบติัการ 10,000.00 นายนพิทัธ์  สองสี

ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

19.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ 648,000.00 แผนกวิชา/งาน

เรียนการสอนด้วยการจัดหาครุภัณฑ์ รายได้

20.กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ ระดับ อศจ.  (งปม.สอศ.) อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

21.กิจกรรมพัฒนาส านักงาน (งปม.สอศ.) อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

รวมทั้งสิ้น 1,003,000.00 



ยุทธศาสตรท์ี่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพบรหิารจัดการ

มาตรที่  8  พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

กลยุทธ์  6  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาคุณภาพชีวิตครู  และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

10. โครงการพฒันาและเสริมสร้าง 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 50,000.00 นายธรรมนญู แก้วเสถียร

คุณภาพชีวิตครูและบคุลากรทางการศึกษา รายวิชาและการเขียนแผนการจัดการ งานหลักสูตร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เรียนรู้ เรียนฟรี

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และยกย่อง 25,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบคุลากรฯ รายได้ งานบคุลากร

3. กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ 200,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

ชีวิตครูและบคุลากรฯ รายได้ งานบคุลากร

4.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของ 25,000.00 นางณัฐธิชา โสภา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา รายได้ งานบคุลากร

5. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท า 30,000.00 นายสมหมาย ศรีสุทธ์ิ

แผนปฏิบติัการประจ าปงีบประมาณ 61 งานวางแผนและงบประมาณ

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

ประจ าปงีบประมาณ 60 รายได้

6. กิจกรรมการอบรมประกันคุณภาพ 20,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

ภายในสถานศึกษา รายได้ งานประกันฯ

7. กิจกรรมส่งเสริมครูเขียนผลงานวิจัย 30,000.00 นายอาทิตย์ บตุรสุด

นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ รายได้ งานวิจัยฯ

8. กิจกรรมการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง (งปม.สอศ.)

คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบคุลากร 

ทางการศึกษา  

รวมทั้งสิ้น 380,000.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร ์  มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว













จ ำนวน หน่วยนับ

1 แผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง

1.1 ชุดการเรียนรู้พลังงานแสงอาทติย์ 1 ชุด 30,000     30,000       

1.2 เคร่ืองยิงเลเซอร์ 60w 1 เคร่ือง 70,000     70,000       

รวมเงนิแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 100,000     

2 แผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน

2.1 หวัแบง่ งานกัด 1 ชุด 35,000     35,000       

2.2 เคร่ืองเช่ือม TIG พร้อมอุปกรณ์ TIG 200T 1 ชุด 15,000     15,000       

รวมเงนิแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 50,000       

3 แผนกวิชำบัญชี

3.1 โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 25,000     25,000       

4 แผนกวิชำพ้ืนฐำนสำมญั

4.1 โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 25,000     25,000       

5 แผนกวิชำวิจิตรศิ์ลป์

5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 20,000     20,000       

6 แผนกวิชำคหกรรม

6.1 เคร่ืองดูดควัน 1 เคร่ือง 30,000     30,000       

6.2 ครุภัณฑ์อาหารและโภชนา 1 เคร่ือง 20,000     20,000       

รวมเงนิแผนกวิชำคหกรรม 50,000       

7 แผนกวิชำโลจิสติกส์

7.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 1 ชุด 25,000     25,000       

7.2 เคร่ืองฉาย 3 มิติ 1 เคร่ือง 15,000     15,000       

รวมเงนิแผนกวิชำโลจิสติกส์ 40,000       

8 แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 19,000     38,000       

รำยละเอียดค ำขอครภัุณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หมวดเงนิรำยได้   

ล ำดับ ช่ือครภัุณฑ์
จ ำนวนขอต้ัง

หน่วยละ จ ำนวนเงนิ หมำยเหตุ



จ ำนวน หน่วยนับ

9 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์

9.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 20,000     40,000       

9.2 เม้าทป์ากกา 2 เคร่ือง 2 เคร่ือง 5,000       10,000       

รวมเงนิแผนกวิชำคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 50,000       

10 ครภัุณฑ์เงนิรำยได้งำนอำคำรสถำนที่

10.1 เคร่ืองเจาะคอนกรีต 1 เคร่ือง 30,000     30,000       

11 ครภัุณฑ์เงนิรำยได้งำนประชำสัมพันธ์

10.1 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมเคร่ืองเล่นแผนซีดี 1 ชุด 20,000     20,000       

12 ครภัุณฑ์เงนิรำยได้งำนทะเบียน

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

13 ครภัุณฑ์งำนสื่อกำรเรยีนกำรสอน

13.1 ทวีี 47 น้ิว 10 เคร่ือง 14,000     140,000     

รวมเงนิทั้งสิ้น 648,000     

ล ำดับ ช่ือครภัุณฑ์
จ ำนวนขอต้ัง

หน่วยละ จ ำนวนเงนิ หมำยเหตุ
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