


 

 

ค ำน ำ 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวัด 
สระแก้วนี้  โดยสถานศึกษาได้มีการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 แก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและความต้องการของชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา   วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งผลผลิต  คือ  
นักเรียน ปวช. นักศึกษา ปวส. การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ส าหรับเยาวชน ประชาชน การวิจัย
พัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   โครงการตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
  

  บัดนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้วและ
พร้อมที่จะน าไปเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้มี
คุณภาพเพ่ือพร้อมเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานทางด้านการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 

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

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

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

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

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

4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

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

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

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

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

 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

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

 

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

นโยบำยรัฐบำล ได้แก่ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็นแรงงานต่างด้าว ยา
เสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ 

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา 

ขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่ 

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 

อย่างจริงจัง 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคอาเซียน 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง 
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย 
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ 
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9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

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

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

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

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

 

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

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากข้ึน ก็ถือเป็น
ตัวอย่างกิจกรรมโครงการของยุทธศาสตร์ด้านนี้ 
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3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส าคัญ

มาก  เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครู
ด้วย 

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

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ 
อาทิ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 

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

นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ 

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

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

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

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ 



7 

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

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน 
ทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

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

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมาน
ฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

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

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล และ
การสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน
และเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปดพ้ืนที่สาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

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

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

 

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

เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
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2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ

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

 

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

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

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

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

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

Value Services) 
 

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

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

ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ,กศน.สอศ.และ สกอ. 
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผนู าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปน 
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 
  1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได 
มาตรฐาน 

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

และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และการฝกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน 
7. สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน 

วิชาชีพ  

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

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

1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
1.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษารับรอง 
1.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

              1.9 โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ 
1.10 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
1.11 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี     

สายเทคโนโลยีบัณฑิต 
1.12 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.13 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ยุทธศำสตร์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำวิจัย นวัตกรรมวิชำชีพ และเทคโนโลยี  

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

2.5 โครงการยกระดับศักยภาพนักวิจัยใหม่และสนับสนุนให้ครูจัดท าผลงานวิจัยและ 
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       3.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรเสริมสร้ำงพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำบันอำชีวศึกษำ 
4.1โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์  

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

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
        5.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือ 
       5.2  โครงการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 
       5.3 โครงการสง่เสริมและสร้างความรว่มมือการจัดการอาชวีศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ 

5.4 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ   
โดยเน้น AEC  

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

5.8โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยเน้น AEC 

5.9  โครงการบูรณาการระบบการปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
ปรัชญา 

 

พัฒนาคน พัฒนางาน  วิชาการเป็นเลิศ 
ปรรเณริฐครสเรรป  น้อปน า  รู้รัก  ณาปัคคี 

 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ผลิตแลรพัฒนาก าลังคน  ให้ปีณปรรถนรวิชาชีพ ณนองควาปต้องการก าลังคนในภูปิภาคอาเซียน 
  

พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
พันเกิจที่ 1 ผลิตแลรพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพในทรกรรดับให้ปีครสภาพได้ปาตรฐาน  ณนองควาป

ต้องการของผู้ปรรกอบการ ลดปัญหาการขาดแคลนบรคลากร 
พันเกิจที่ 2 ขยายโอกาณทางการศึกษาณายอาชีพอย่างทั่วถึงแลรต่อเนื่อง 
พันเกิจที่ 3 ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือกับทรกภาคณ่วนเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาแลรฝึกอบรป 
พันเกิจที่ 4 วิจัย ณร้างนวัตกรรป จัดการองค์ควาปรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพแลรครสภาพชีวิตของปรรชาชน 
พันเกิจที่ 5 ณ่งเณริป/พัฒนา ครูแลรบรคลากรในณถานศึกษาเพ่ือควาปเป็นเลิศปั่นคง แลรก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 
พันเกิจที่ 6 ท านรบ ารรง  ณ่งเณริปศิลปวัฒนเรรป แหล่งเรียนรู้ ภูปิปัญญาท้องถิ่น แลรรักษ์ณิ่งแวดล้อป 
พันเกิจที่ 7 ณร้าง ณ่งเณริป ณนับณนรน ให้ณถานศึกษาเป็นณังคปแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ 
1 .ผู้เรียนทรกคนที่จบการศึกษา ปีควาปรู้ตาปปาตรฐานรายวิชา แลรจรดปร่งหปายของหลักณูตร 
2. ผลิตแลรพัฒนาก าลังคนให้ปีควาปรู้ ควาปณาปารถ ด้วยวิเีการที่หลากหลายให้ครอบคลรปพื้นที่

บริการ 
3. ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือทางวิชาการแลรวิชาชีพ ทั้งภาครัฐแลรเอกชนในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของณถานศึกษา 
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 โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรปที่ปีปรรโยชน์/  
 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 

จุดเน้นในการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการณอนด้วยวิเีการณอนด้วยวิเีการหลากหลายตาปควาปต้องการของณถาน

ปรรกอบการ 
2. เพ่ิปปรรณิทเิภาพการเรียนการณอนแลรการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
3. เณริปณร้างครสเรรป จริยเรรป แลรเรรปาภิบาลในณถานศึกษา 
4. ณ่งเณริป ณนับณนรน แลรการกรรจายโอกาณทางการศึกษา โดยร่วปปือหน่วยงานแลรองค์กรท้องถิ่น 
5. พัฒนาเครือข่ายควาปร่วปปือการจัดการอาชีวศึกษาแลรเตรียปควาปพร้อปเพ่ือรองรับการขยายตัว

การเปิดปรรชาคปอาเซียน 
6. ณ่งเณริป ณนับณนรน พัฒนาครสภาพชีวิตครู แลรบรคลากรทางการศึกษาตาปหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. ปรับภาพลักษส์การบริหารจัดการแลรเณริปณร้างณถานศึกษาให้ได้ปาตรฐานอาชีวศึกษา 
 

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

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

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

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 1. วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับ 5  เหรียญเงิน จากณิ่งปรรดิษฐ์ เครื่องฝาน
กล้วยฉาบ V.2 ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่ รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
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ปรรจ าปีการศึกษา 2556 แลรได้รับรางวัลชปเชย ในปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่ 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 ปรรเภทที่ 6 ณิ่งปรรดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรปแลรเทคโนโลยี 
 5. อรปกรส์ตรวจโลหรณ าหรับเจ้าหน้าที่ อพปร.ได้รับรางวัลชนรเลิศอัดดับ 1 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ณรรแก้ว ปรรจ าปีการศึกษา 2556 ปรรเภทที่ 1 ณิ่งปรรดิษฐ์เพื่อพัฒนาครสภาพชีวิต 
 6. ผ้าคลรปของโต๊รณ าเร็จรูป  ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 1 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว ปรรจ าปี
การศึกษา 2556 ปรรเภทที่ 3 ณิ่งปรรดิษฐ์ปรรเภทผลิตภัสฑ์ณ าเร็จรูป 
 7. เครื่องตากเอนกปรรณงค์ปรับองศาได้ ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับ 1 รรดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ณรรแก้ว ปรรจ าปีการศึกษา 2556 ปรรเภทที่ 4 ณิ่งปรรดิษฐ์ด้านพลังงานแลรณิ่งแวดล้อป 
 8. วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่เกียรติครส รางวัลกิจกรรปแข่งขันบรกเบิกณร้างปืนโรปันดีเด่น 
รรดับชาติ 
 

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

9. ได้รับรางวัลชนรเลิศเหรียญทองแดง โครงงาน พัดลปไอน้ าเคลื่อนที่ รรดับภาค แลรได้รับรางวัล
ชนรเลิศอันดับ 2 ในรรดับอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว 
 

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

ปรรหยัดน้ าปันเชื้อเพลิง ปีที่ 17 ปรรจ าปีการศึกษา 2557 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลชนรเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษรรถจักรยานยนต์ซูซูกิครั้งที่ 3 

ปรรจ าปีการศึกษา 2557 รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
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- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษรเทคนิคยานยนต์ รรดับภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 

- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษร เขียนแผนเรรกิจ รรดับ
ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 

- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันเปตองปรรเภทหญิง
เดี่ยว ในการแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวรเกปณ์รรดับชาติ ปรรจ าปี 2558 

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

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

จากกรรทรวงศึกษาเิการ ปรรเภทณถานศึกษา ณาขา ป้องกันแลรแก้ไขปัญหายาเณพติดในณถานศึกษา 
-วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่ปรรกาศเกียรติครส ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายย่อยปาตรฐาน ดีเด่น  

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

ชปรป TO BE NUNBER ONE รรดับจังหวัดปี 2559 
 -ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันทักษร “การเขียนแผนเรรกิจ” รรดับภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
 - ณิ่งปรรดิษฐ์ครีปรักษาเครื่องหนังจากน้ าปันเหลือใช้ ได้รับรางวัลชปเชย รรดับภาคตรวันออกแลร
กรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2559 
  - ณิ่งปรรดิษฐ์อรปกรส์ดับไฟไหป้หิ้งพรร ได้รับรางวัลชปเชย รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร 
ปรรจ าปีการศึกษา 2559 
 - ณิ่งปรรดิษฐ์ชรดอรปกรส์ควบครปการเปิด-ปิดไฟทีวีด้วยณปาร์ทโฟน )Mobile Application control) 
ได้รับรางวัล รองชนรเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปี
การศึกษา 2559 
 - ณิ่งปรรดิษฐ์อรปกรส์ช่วยเพิ่ปออกซิเจนให้น้ าพลังงานแณงอาทิตย์ ได้รับรางวัลชปเชย รรดับภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2559 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
-ได้รับรางวัลการบริหารงานศูนย์บ่ปเพารผู้ปรรกอบการอาชีวศึกษา รรดับภาค ปรรจ าปีการศึกษา 2559  

)รรดับ 4 ดาว) 
-ได้รับรางวัลชนรอันดับ 2 การปรรกวดโครงการวิทยาศาณตร์ณปาคปวิทยาศาณตร์อาชีวศึกษา-เอณโซ่  

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

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

ครั้งที่ 19 พ.ศ.2560 
-ได้รับรางวัล หปู่ลูกเณือปาตรฐานการจัดค่ายพักแรป ค่ายย่อยที่ 5 หญ้าแฝก งานชรปนรปลูกเณือ-เนตรนารี 

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

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

ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 63.5 กก. ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทอง ปรรเภทกีฬาปวยณากลณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 64 กก. ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ปรรเภทกีฬาปวยณากลณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 51 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ปรรเภทกีฬาปวยณากลณปัครเล่นหญิง รร่นน้ าหนักไป่เกิน 48 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 64 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นชาย รร่นน้ าหนักไป่เกิน 54 กก.ในการแข่งขัน
กีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12 ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นหญิง รร่นน้ าหนักไป่เกิน 51 กก. ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 12  
ส กรรงเทพปหานคร 
      -ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ปรรเภทกีฬาปวยไทยณปัครเล่นหญิง รร่นน้ าหนักไป่เกิน 45 กก. ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวรเกปณ์รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร หนรปานเกปณ์ ครั้งที่ 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 าเนินงานแลรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน To Be  
number one รรดับจังหวัดปี 2560 ปรรเภทชปรปในณถานศึกษา )อาชีวศึกษา-อรดปศึกษา) 
 

รางวัลดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลพรรราชทาน เป็นณถานศึกษารางวัลพรรราชทาน รรดับอาชีวศึกษา 
ปรรจ าปีการศึกษา 2560 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้ผ่านการปรรเปินครสภาพงานลูกเณือวิณาปัญ รรดับรองชนรเลิศ อันดับ 1  
ครสภาพดีปาก ปรรเภทณถานศึกษา ขนาดใหญ่ รรดับภาค ปรรจ าปีการศึกษา 2560 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล หปู่ดีเด่น กิจกรรป ผจญภัยในงานชรปนรปลูกเณือ เนตรนารีวิณาปัญ
อาชีวศึกษา ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 7  
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล หปู่ดีเด่น กิจกรรป บริการในงานชรปนรปลูกเณือ เนตรนารีวิณาปัญ
อาชีวศึกษา ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 7  
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล กองลูกเณือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 1 ในงานชรปนรปลูกเณือ เนตรนารี
วิณาปัญอาชีวศึกษา ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 7 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล กองเนตรนารี/ลูกเณือดีเด่น ค่ายย่อยที่ 1 ในงานชรปนรปลูกเณือ 
เนตรนารีวิณาปัญอาชีวศึกษา ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 7 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่เกียรติครส หปู่เนตรนารีดีเด่นค่ายย่อยที่ 1  ในงานชรปนรปลูกเณือ เนตร
นารีวิณาปัญอาชีวศึกษา ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 7 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่เกียรติครส หปู่ลูกเณือดีเด่นค่ายย่อยที่ 1  ในงานชรปนรปลูกเณือ เนตร
นารีวิณาปัญอาชีวศึกษา ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 7 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับโล่รางวัลชนรเลิศ ปรรเภท ชปรป TO BE NUMBER ONE ปรรเภท
ณถานศึกษา )อาชีวศึกษา) ในงานปหกรรป To BE NUMBER ONE รรดับจังหวัด ปรรจ าปี พ.ศ.2561 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล รองชนรเลิศ อันดับ 1 รรดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษร
วิชาชีพ/ทักษรพ้ืนฐาน การปรรกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน )ปวช. หรือ ปวณ.) รรดับภาค ภาคตรวันออกแลร
กรรงเทพปหานคร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2560 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล รองชนรเลิศ อันดับ 1 รรดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษร
วิชาชีพ/ทักษรพ้ืนฐาน การปรรกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน รรดับชาติ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลชปเชย รรดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษรวิชาชีพ/ทักษรพ้ืนฐาน 
“ทักษรการเชื่อป GTAW & SMAW” รรดับชาติ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล รรดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษรวิชาชีพ/ทักษรพ้ืนฐาน “การ
ปรรกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันเร์ R” รรดับชาติ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 
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 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้เข้ารอบชิงชนรเลิศ การปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ณ าหรับเปกเกอร์รร่นใหป่ )ณาย
อาชีพ) Enjoy Science:Young Makers Contest ปี 2 จากโครงงาน ณารพัด ล๊อค  
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับการคัดเลือกเข้าปรรกวดรรดับชาติ แลรได้รับรางวัล Honner Aword 
“เครื่องให้อาหารแบบกึ่งอัตโนปัติ ณ าหรับหลอดอาหารแลรท่อจปูก” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล รองชนรเลิศอันดับที่ 1 ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่
รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560 “เครื่องให้อาหารแบบกึ่งอัตโนปัติ 
ณ าหรับหลอดอาหารแลรท่อจปูก” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญเงิน ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่น
ใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560 “เครื่องอัดฟาง” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญทองแดง ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคน
รร่นใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560  
“ชรดเครื่องปือช่วยซ่อปพัดลป” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญทองแดง ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคน
รร่นใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560 “เตา ต้ป ตร๋น ชีวปวล” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญทองแดง ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคน
รร่นใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560  
“อรปกรส์ไป้ทดณอบณโป๊คแบบปรับรรดับควาปยาว” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญทองแดง ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคน
รร่นใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560  
“Health Restoration Chair” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญทองแดง ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคน
รร่นใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560  
“คันฉ่องลวดลายณี 3 กษัตริย์ Minor pattam Three Kings” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย รรดับเหรียญทองแดง ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคน
รร่นใหป่รรดับภาค ภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“รรบบโรงเรือนอัจฉริยร” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“ออปณินแยกเหรียญ” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“เครื่องเพ่ิปแรงดันน้ าจากควาปดันอากาศ” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“อรปกรส์แจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านณปาร์ทโฟน” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“ขนปปั้นแป้งแคนตาลูป "Deli Melon"” 
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 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“ข้าวหลาปเพ่ือณรขภาพ” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“ศิลปรนอกกรอบ )Artisric outside the box)” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“Braille Book เปิดโลกปืดด้วย AR เทคโนโลยี” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“รรบบแจ้งเตือนเข้า ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ด้วย
เทคโนโลยี RFID” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“รรบบอาหารฟาร์ปไก่อัจฉริยร” 
 - วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ในการปรรกวดณิ่งปรรดิษฐ์ของคนรร่นใหป่รรดับภาค ภาค
ตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ปรรจ าปีการศึกษา 2560“เครื่องย่อยผักตบชวา” 
 -วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัล ชปเชย ได้ผ่านการตรวจปรรเปินเป็น “ณถานศึกษาปลอดภัย”ตาป
โครงการณถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดณรรแก้ว ปรรจ าปีงบปรรปาส พ.ศ.2561 
 -วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว ได้รับรางวัลรองชนรเลิศอันดับ 1 รรดับภาคตรวันออกแลรกรรงเทพปหานคร ใน
การจัดตั้งศูนย์ซ่อปณร้างเพื่อชรปชน )Fix It center) แบบถาวรปรรจ าจังหวัดปรรจ าปีงบปรรปาส 2560 
 

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
ท้องถิ่น 

ปาตรการที่  4  ผลิตแลรพัฒนาก าลังคน 
ปาตรการที่  5  ณ่งเณริปเณ้นทางอาชีพ 
ปาตรการที่  6  ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือในปรรเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน 

ปาตรการที ่ 5  ณ่งเณริปเณ้นทางอาชีพ 
ปาตรการที่  7  ณร้างเครือข่ายควาปร่วปปือในต่างปรรเทศ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปาตรการที่  8  พัฒนารรบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ปาตรการที่ 1 ณ่งเณริปศักยภาพณถานศึกษา 
 

4.ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

 

4.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ  
 

ประกาศจัดตั้ง   เปื่อวันที่ 21 เดือน ปิถรนายน  พ.ศ. 2538 
- วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว  ปีณถานที่ท าการชั่วคราว  อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรรี 

พ.ศ. 2539 
- ปี  2539  ย้ายณถานที่ท าการชั่วคราวปาอยู่ท่ีโรงเรียนวัฒนานคร 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   ย้ายณถานที่ท าการปาอยู่พื้นที่ปัจจรบัน  

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

1.1.ณาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. ณาขาวิชาช่างเชื่อปโลหร 
1.3.ณาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
1.4. ณาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกณ์    
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1.5. ณาขาวิชาช่างก่อณร้าง  
2. ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่        

2.1 ณาขาวิชาพสิชยการ )การขาย)   
2.2. ณาขาวิชาพสิชยการ  )การบัญชี)   

3.ปรรเภทวิชาศิลปกรรป  ได้แก่          
3.1.ณาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ. 2541 - 2543 
เปิดณอนปรรเภทวิชาคหกรรป  เพ่ิปอีก  1  ณาขาวิชา  รวปเป็น  4  ปรรเภท  9 ณาขาวิชา 
1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป ได้แก่  

1.1.ณาขาวิชาช่างยนต์ 
1.2. ณาขาวิชาช่างเชื่อปโลหร 
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.ณาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 

4.ปรรเภทวิชาคหกรรป  ได้แก่   
4.1 ณาขาวิชาคหกรรปเรรกิจ 

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

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

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

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

3.1.ณาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
4.ปรรเภทวิชาคหกรรป  ได้แก่   

4.1 ณาขาวิชาคหกรรปเรรกิจ 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 

เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยจัดการเรียนการณอนเป็น  4  ปรรเภทวิชา  ดังนี้ 
 1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป  
      1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล   ณาขางานยานยนต์  
      1.2 ณาขาวิชาโลหรการ   ณาขางานเชื่อปโลหร 

   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 เริ่มเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เพ่ิปรรบบทวิภาคี รรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง  )ปวณ.)  รวปเป็น  3  ปรรเภท  8 ณาขาวิชา

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

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป     ได้แก่   
1.1.ณาขางานเทคนิคยานยนต์  (ทวิภาค)ี    
1.2.ณาขางานวิชาช่างเทคนิคโลหร (ทวิภาคี)   
1.3.ณาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาค)ี    
1.4.ณาขางานอิเล็กทรอนิกณ์ทั่วไป  (ทวิภาคี)   
1.5.ณาขางานก่อณร้าง  (ทวิภาคี)   

2.ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป  ได้แก่   
2.1.ณาขาวิชาการบัญชี  (ทวิภาค)ี   
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2.2.ณาขาวิชาการตลาด  (ทวิภาค)ี   
3.ปรรเภทวิชาคหกรรป  ได้แก่ 

3.1ณาขาวิชาการโรงแรป  (ทวิภาค)ี 
พ.ศ. 2545 
เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง (ปวณ.)  รวปเป็น 3 ปรรเภทวิชา  9 ณาขาวิชา 9 ณาขางาน 

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป    ได้แก่    
1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล    ณาขางานเทคนิคยานยนต์  ณาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 ณาขาวิชาเทคนิคโลหร  ณาขางานเทคนิคการเชื่อปโลหร 
1.3 ณาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     ณาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
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    ได้แก่    
1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล    ณาขางานเทคนิคยานยนต์  ณาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 ณาขาวิชาเทคนิคโลหร  ณาขางานเทคนิคการเชื่อปโลหร 
1.3 ณาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     ณาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
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.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรปการท่องเที่ยว ได้แก่ 
3.1 ณาขาวิชาการโรงแรปแลรบริการ   ณาขางานการโรงแรป 

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

1.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป    ได้แก่    
1.1 ณาขาวิชาเครื่องกล    ณาขางานเทคนิคยานยนต์  ณาขางานเทคนิคเครื่องกล 
1.2 ณาขาวิชาเทคนิคโลหร  ณาขางานเทคนิคการเชื่อปโลหร 
1.3 ณาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     ณาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
1.4 ณาขาวิชาอิเล็กทรอนิกณ์ ณาขางานเทคนิคคอปพิวเตอร์  
      ณาขางานอิเล็กทรอนิกณ์อรตณาหกรรป 
1.5 ณาขาวิชาการก่อณร้าง   ณาขางานเทคนิคการก่อณร้าง   
 

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

3.ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรปการท่องเที่ยว ได้แก่ 
3.1 ณาขาวิชาการโรงแรปแลรบริการ   ณาขางานการโรงแรป 

4.ปรรเภทวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณื่อณาร  
4.1 ณาขาวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณื่อณาร 

พ.ศ. 2559 (เปิดเพิ่ม) 
เปิดณอนรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง (ปวณ.) เพ่ิป 1 ณาขา คือ ปรรเภทวิชาบริหารเรรกิจ ณาขาวิชาการ
จัดการโลจิณติกณ์ ณาขางานการจัดการโลจิณติกณ์ 
 

พ.ศ. 2561 (เปิดเพิ่ม 1สาขา) 
เปิดณอนรรดับปริญญาตรี เพ่ิป 1 ณาขา คือ หลักณูตรเทคโนโลยีบัสฑิต ณาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า )ต่อเนื่อง) 

 

การจัดการเรียน  การสอนตามหลักสูตร 
    วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว    เปนณถานศึกษาที่จัดการเรียนการณอนแลรการปฏิบัติงานตาปนโยบาย
แลรพันเกิจของณ านักงานคสรกรรปการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาบรคลากรวิชาชีพใหณาปารถน าควาปรูไป
พัฒนาปรรเทศ  ตอบณนองตอนโยบายของรัฐบาลณอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลรณังคปแหงชาติ  ซ่ึง
ก าหนดกรอบในการพัฒนาวิชาชีพใหปีควาปครอบคลรปกับปรรชาชนทรกกลรปเปาหปายได 3  ลักษสร  คือ  

1.  หลักณูตรรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.) ภาคปกติ  
2.  หลักณูตรรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง )ปวณ.) ภาคปกติ 
3   หลักณูตรรรยรณั้น  ฝกอบรปแลรพัฒนาวิชาชีพ  
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จากกรอบแลรแนวทางการจัดการเรียนการณอนในหลักณูตรดังกลาวของณ านักงานคสรกรรปการการ
อาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วไดน าไปณูการปฏิบัติตาปภารรหนาที่หลัก  ดังนี้ 

  

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว  ไดเปดหลักณูตรการเรียนณายอาชีวศึกษา  โดยรับนักเรียนแลรปรรชาชน

ทั่วไปที่จบการศึกษารรดับปัเยปศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  เขาศึกษาตอในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
ลักษสรดังนี้ 

-  หลักณูตรปกติในณถานศึกษา รับนักเรียนแลรปรรชาชนทั่วไปที่จบการศึกษารรดับปัเยปศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ  ใชรรยรเวลา  3  ปการศึกษา  เปนหลักณูตรที่จัดการเรียนการณอนใน  
ณถานศึกษาเปนเวลา  5  ภาคเรียน  แลรท าการฝกงานในณถานปรรกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยปีณาขาวิชา
แลรณาขางานที่เปดณอน ดังแณดงรายลรเอียดในตารางที่ 1.1 ซึ่งจ าแนกเป็น  4  ปรรเภทวิชา  ได้แก่  

1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป  
2. ปรรเภทวิชาพาสิชยกรรป   
3. ปรรเภทวิชาคหกรรป    
4. ปรรเภทวิชาศิลปกรรป     
 

ตารางท่ี 1.1  แณดงรายลรเอียดการเปดหลักณูตรณาขางาน  ในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพภาคปกติ  

วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ปรรกาศนียบัตร
วิชาชีพ )ปวช.) 

อรตณาหกรรป ช่างยนต์ ยานยนต์ 

ช่างเชื่อปโลหร โครงณร้าง 

ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 

ช่างอิเล็กทรอนิกณ์ อิเล็กทรอนิกณ์ 

เทคนิคคอปพิวเตอร์ เทคนิคคอปพิวเตอร์ 

ช่างก่อณร้าง ก่อณร้าง 

พาสิชยกรรป การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอปพิวเตอร์เรรกิจ คอปพิวเตอร์เรรกิจ 

คหกรรป อาหารแลรโภชนาการ อาหารแลรโภชนาการ 

คหกรรปศาณตร์ เรรกิจดอกไป้แลรงานปรรดิษฐ์ 

ศิลปกรรป วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์ 

เทคโนโลยีณารณนเทศแลรการ
ณื่อณาร 

เทคโนโลยีณารณนเทศ เทคโนโลยีณารณนเทศ 
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2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)ภาคปกติ 
วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วไดท าการเปดการณอนในหลักณูตรปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูงใน  3 

ปรรเภทวิชา  ได้แก่    
1. ปรรเภทวิชาอรตณาหกรรป     
2. ปรรเภทวิชาบริหารเรรกิจ    
3. ปรรเภทวิชาเทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณื่อณาร 
ใช้รรยรเวลาเรียนตาปหลักณูตร  2  ปการศึกษา  โดยรับนักเรียนนักศึกษาแลรปรรชาชนทั่วไปที่จบ

การศึกษาในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช.) แลรนักเรียนที่จบการศึกษาปัเยปศึกษาชั้นปที่  6 )ป.6)  เข้า
ศึกษาในหลักณูตรปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง  ภาคปกติ  ซึ่งเปนหลักณูตรที่จัดการเรียนการณอน ใน
ณถานศึกษาเปนเวลา 3  ภาคเรียน แลรท าการฝกงานในณถานปรรกอบการ  1  ภาคเรียน  โดยปีรายลรเอียด
ณาขาวิชาแลรณาขางานที่เปดณอนดังแณดงรายลรเอียดในตารางที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1  แณดงรายลรเอียดณาขาวิชาแลรณาขางานที่เปดณอนในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง 
                 ภาคปกติวิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 
 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ปรรกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นณูง 
)ปวณ.) 

อรตณาหกรรป เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 

เทคนิคโลหร ตรวจณอบแลรทดณอบงานเชื่อป 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

อิเล็กทรอนิกณ์ อิเล็กทรอนิกณ์อรตณาหกรรป 

เทคโนโลยีคอปพิวเตอร์ คอปพิวเตอร์รรบบเครือข่าย 

ช่างก่อณร้าง ก่อณร้าง 

บริหารเรรกิจ การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

คอปพิวเตอร์เรรกิจ คอปพิวเตอร์เรรกิจ 

การจัดการโลจิณติกณ์ การจัดการคลังณินค้า 

เทคโนโลยีณารณนเทศแลรการณื่อณาร เทคโนโลยีณารณนเทศ เทคโนโลยีณารณนเทศ 
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2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) (ทวิภาคี) 
ตารางท่ี 2.2  แณดงรายลรเอียดณาขาวิชาแลรณาขางานที่เปดณอนในรรดับปรรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นณูง 
)ทวิภาคี) วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ปรรกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันณูง )ปวณ.) 

อรตณาหกรรป เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต ์

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคเครื่องกลอรตณาหกรรป 

เทคนิคโลหร ตรวจณอบแลรทดณอบงานเชื่อป 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้า บ ารรงรักษาไฟฟ้าในรรบบขนณ่ง

ทางราง 

อิเล็กทรอนิกณ์ อิเล็กทรอนิกณ์อรตณาหกรรป 

ช่างก่อณร้าง ก่อณร้าง 

บริหารเรรกิจ การบัญชี การบัญชี 

การตลาด การตลาด 

การจัดการโลจิณติกณ์ การจัดการคลังณินค้า 
 

3.หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต)  
 

หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

หลักณูตร
เทคโนโลยี
บัสฑิต 

อรตณาหกรรป เทคโนโลยีไฟฟ้า 
)ต่อเนื่อง) 

 

 

รายช่ือครูผู้สอนที่รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สังกัด 
1. นายเีรรยรทเ ปอญขาป อาจารย์ ค.อ.ป. วิศวกรรปไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้ว 

2. นายไพรัช เครือแป้น อาจารย์ ค.อ.ป. วิศวกรรปไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรร ี

3. นายวีรรชัย พารีวงศ์ อาจารย์ ค.อ.ป. วิศวกรรปไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกบินบรรี 

4. นายจินตวัฒน์ กอหงณ์ อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรปไฟฟ้า การไฟฟ้าณ่วนภูปภิาคอรญั
ปรรเทศ จ.ณรรแก้ว 

5. นายสัฐวัฒน์ โชคชินภัทร อาจารย์ วศ.บ. วิศวกรรปไฟฟ้า การไฟฟ้าณ่วนภูปภิาคอรญั
ปรรเทศ จ.ณรรแก้ว 
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4.  หลักสูตรระยะสั้น  ฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ  
การณอนหลักณูตรรรยรณั้นเปนการพัฒนาวิชาชีพใหกับปรรชาชนในชวงรรยรณั้น ๆ ตาปควาปตองการ

ของกลรปเปาหปาย  ซึ่งถือเปนภารกิจหนึ่งที่ณ าคัญณ าหรับการบริการวิชาชีพแกชรปชนแลรปรรชาชนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของชรปชนใหณาปารถปรรกอบอาชีพไดตาปควาปตองการ  นอกจากนั้นการณอนหลักณูตรรรยรณั้น
ยังเปนการเปดโอกาณใหปรรชาชนปีโอกาณเขาถึงการศึกษาอาชีวศึกษา  ในลักษสรของการเรียนอาชีวศึกษา 
รวปกับการเรียนณายณาปัญศึกษาณ าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาในหลักณูตรปัเยปศึกษาตอนปลาย  

การฝกอบรปแลรการพัฒนาวิชาชีพเฉพารดานแกองคกรณวนราชการณวนกลางหรือณวนทองถิ่น  
รวปทั้งภาคเอกชน ปรรชาชน   ถือเปนภารกิจหลักของณถานศึกษาในการที่จรณงเณริปแลรณนับณนรนทางดาน  
วิชาการที่เกี่ยวของ  เพ่ือตอบณนองตอนโยบายของรัฐบาล  กรรทรวงศึกษาเิการ  ณ านักงานคสรกรรปการ
การอาชีวศึกษา  จังหวัดแลรนโยบายของณถานศึกษา  ซึ่งการฝกอบรปแลรการพัฒนาวิชาชีพจรขึ้นอยูกับ
ควาปตองการของกลรปเปาหปาย แลรนโยบาย  

การเปดณอนในหลักณูตรรรยรณั้น  การฝกอบรปแลรการพัฒนาวิชาชีพ  ณถานศึกษาเปดหลักณูตรตาป  
ควาปตองการของกลรปเปาหปาย  หรือการณนองตอบตอนโยบาย โดยปรับปรรงแลรพัฒนาปาจากหลักณูตรการ  
เรียนการณอนปกติของณถานศึกษา      รวปทั้งหลักณูตรรรยรณั้นของณ านักงานคสรกรรปการการอาชีวศึกษา  
โดยปีหลักณูตรที่ด าเนินการดังนี้  

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

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากณถานศึกษา   ตั้งอยู่ในอ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดณรรแก้ว  ควาปเข้าใจของณังคป 

ทั่วไปยังไป่ให้ควาปณ าคัญต่อการเป็นวิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วปรรจ าจังหวัดณรรแก้ว ด้านบรคลากรณายการณอน
ยังปีจ านวนข้าราชการแลรพนักงานราชการจ านวนน้อย เปื่อเทียบกับวิทยาลัยเทคนิครรดับจังหวัด   จึง
จ าเป็นต้องใช้เงินงบปรรปาส แลรเงินรายได้ จ้างครูอัตราจ้างเป็นจ านวนปาก  จึงณ่งผลให้งบปรรปาส     
ณนับณนรนในการพัฒนาณถานศึกษาไป่เพียงพอ   อีกทั้งถนนณายหลักที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ ไป่ปีรถโดยณาร
ปรรจ าทางผ่าน  เป็นอรปณรรคในการเดินทางปาเรียนของนักเรียนนักศึกษาแลรการเดินทางปาท างานของ
บรคลากรในณถานศึกษาอีกด้วย  
 

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

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

จังหวัดณรรแก้ว  27160 
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โทรศัพท์  0-3726-1535 
โทรสาร   0-3726-1675 
เว็บไซต์   http://www.sktc.ac.th 
E-mail   sakaeo.ar@gmail.com 
เนื้อท่ีของณถานศึกษา 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 ชั้น 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 ชั้น 1 หลัง 22 ก.ย.44 15,261,522  
10. อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ 1 หลัง 12 ก.พ.48 5,700,000  
11. อาคารปฏิบัติการเอนกปรรณงค์พร้อป

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

12. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อปครรภัสฑ์
พ้ืนที่ไป่ต่ ากว่า 1,088 ตารางเปตร 

1 หลัง พ.ศ.2557 9,100,000  

13. อาคารเรียนแลรปฏิบัติการ พ้ืนที่ไป่ต่ า
กว่า 1,920 ตารางเปตร 

1 หลัง พ.ศ.2558 
พ.ศ.2559 

รวปวงเงินท้ังณิ้น 

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

 

14. อาคารเรียนแลรปฏิบัติการ พ้ืนที่ไป่ต่ า
กว่า 1,920 ตารางเปตร 

1 หลัง งปป.พ.ศ.2561 
งปป.พ.ศ.2562 
รวปวงเงินท้ังณิ้น 

3,501,700 
12,147,300 
15,649,000 

 

 

 
 

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

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะการ อาคารอุตสาหกรรม   

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

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

ล าดับ แผนกวิชา/งาน สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารอรตณาหกรรปชั้น 3 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอรตณาหกรรปชั้น 3 1 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอรตณาหกรรปชั้น 3 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอรตณาหกรรปชั้น 3 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอรตณาหกรรปชั้น 3 8 ห้อง  
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารอรตณาหกรรปชั้น 4 9 ห้อง  
2. ห้องปฏิบัติงาน อาคารอรตณาหกรรปชั้น 4 2 ห้อง  
3. ห้องพักครู อาคารอรตณาหกรรปชั้น 4 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บของ อาคารอรตณาหกรรปชั้น 4 2 ห้อง  
5. ห้องน้ า อาคารอรตณาหกรรปชั้น 4 8 ห้อง  
 แผนกวิชาเคร่ืองกล    

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 สถานที่ตั้ง จ านวนห้อง หมายเหตุ 
 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง อาคารแผนกวิชาก่อสร้าง   

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

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

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

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารเรียนพ้ืนฐานณาปัญ 21 ห้อง  
2. ห้องพักครู อาคารเรียนพ้ืนฐานณาปัญ 1 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียนพ้ืนฐานณาปัญ 1 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียนพ้ืนฐานณาปัญ 10 ห้อง  
 อาคารเรียน 60 ปี    

1. ห้องปฏิบัติการณอน อาคารเรียน 60 ปี 18 ห้อง  
2. ห้องพักครู อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
3. ห้องเก็บของ อาคารเรียน 60 ปี 2 ห้อง  
4. ห้องน้ า อาคารเรียน 60 ปี 10 ห้อง  

 
 

ข้อมูลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 
 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ตั้ง 
จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหตุ 

 อาคารอ านวยการ อาคารอ านวยการ   
1. ห้องผู้อ านวยการ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
2. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
3. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
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4. ห้องปฏิบัติงานการเงิน-การบัญชี อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
5. ห้องปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา-งานพยาบาล อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
6. ห้องปฏิบัติการบริการถ่ายเอกณาร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
7. ห้องปฏิบัติงานทรเบียน อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
8. ห้องปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป-งานบรคลากร อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
9. ห้องปฏิบัติงานปรรชาณัปพันเ์ อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
10. ห้องณ านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว อาคารอ านวยการชั้น 1 1 ห้อง  
11. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
12. ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
13. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผนแลรควาปร่วปปือ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
14. ห้องปฏิบัติงานโครงการพิเศษ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
15. ห้องปฏิบัติงานศูนย์บ่ปเพารผูป้รรกอบการอาชีวศึกษา อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
16. ห้องปฏิบัติงานกิจการนักเรียน-นักศึกษา อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
17. ห้องปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
18. ห้องงานณ่งเณริปผลิตผลการค้าแลรปรรกอบเรรกิจ อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
19. ห้องเก็บของงานพัณดร อาคารอ านวยการชั้น 2 1 ห้อง  
18. ห้องปฏิบัติงานงานพัณดร อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
19. ห้องปฏิบัติงานงานวัดผลแลรปรรเปินผล อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
20. ห้องเก็บของงานปรรกันครสภาพแลรงานวิจัยฯ อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
21. ห้องปรรชรป 1 อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  
22. ห้องปรรชรปอาชีวศึกษาจังหวัดณรรแก้ว อาคารอ านวยการชั้น 3 1 ห้อง  

 อาคารพื้นฐาน-สามัญ    
1. ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ อาคารพ้ืนฐาน-ณาปัญชั้น 1 1 ห้อง  
2. ห้องเรียนรู้ PLC )Smart class room) อาคารพ้ืนฐาน-ณาปัญชั้น 1 1 ห้อง  

แหล่งข้อมูล : งานอาคาร   ส ารวจข้อมูล: วันที่ 30 กันยายน 2561 
 

ข้อมูลห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

ล าดับ ห้องปฏิบัติการอื่นๆ สถานที่ตั้ง 
จ านวน
ห้อง 

หมาย
เหต ุ

 อาคารสถานที่    

1. ห้องปฏิบัติงาน อาคารณถานที ่ 2 ห้อง  
2. ห้องเก็บของ อาคารณถานที ่ 1 ห้อง  
 อาคารศูนย์วิทยบริการ    
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1. ห้องณปรด อาคารวิทยบริการ 1 ห้อง  
2. ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ 1 ห้อง  
 อาคารศูนย์อาหาร    

1. ร้านค้าขายอาหาร อาคารศูนย์อาหาร 8 ห้อง  
2. ห้องจ าหน่ายเครื่องแต่งกายให้นักเรียนนักศึกษา อาคารศูนย์อาหาร 1 ห้อง  
3. ร้าน BC ณกรีน )เรรกิจบ่ปเพารของวิทยาลัยฯ) อาคารศูนย์อาหาร 1 ห้อง  
4. ห้องเก็บเครื่องเณียง อาคารศูนย์อาหาร 1 ห้อง  
5. ห้องรับปรรทานอาหาร อาคารศูนย์อาหาร 1 ห้อง  
6. ห้องน้ า อาคารศูนย์อาหาร 2 ห้อง  

 

ข้อมูลสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

สนามกีฬา จ านวน 
ฟรตบอล 1 ณนาป 
บาณเกตบอล 1 ณนาป 

 

ข้อมูลห้องน้ า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

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 

 
แหล่งข้อมลู : งานอาคาร      ส ารวจข้อมลู: วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

วิทยาลัยเทคนิคณรรแก้วตั้งอยู่เลขที่  200 หปู่ 11 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัด
ณรรแก้ว  หปายเลขโทรศัพท์  0-3726-1535  โทรณาร  0-3726-1675  ได้รับอนรญาตให้ใช้ที่ดินณาเารสร
ปรรโยชน์  จ านวน 109 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา  ดังนี ้
  ทิศเหนือ   จรด   โรงพยาบาลวัฒนานคร 
  ทิศใต ้  จรด  ณถานีต ารวจภูเรอ าเภอวัฒนานคร 
  ทิศตรวันออก จรด   ที่ดินเอกชน     
  ทิศตรวันตก  จรด  ถนนวัฒนา – แซร์ออ  
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การคมนาคม 
ห่างจาก ที่ว่าอ าเภอ/เขตวัฒนานคร ที่ณถานศึกษาตั้งอยู่ปรรปาส             3  กิโลเปตร  
ห่างจาก ที่ว่าอ าเภอ/เขต เปืองณรรแก้ว           ปรรปาส    25  กิโลเปตร 
ห่างจาก  กรรงเทพปหานคร                                 ปรรปาส   300  กิโลเปตร 
 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

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. นายศรีศักดิ์ 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 วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ภาพแสดงแผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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แผนผังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
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พ้ืนที่ 109 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา   

อาคาร
เรียน
ติดต้ัง
ไฟฟ้า 

 

อาคาร
แผนก   
อิเล็ก

,ก่อณร้าง 

 

อาคารเรียนแลรปฏิบัติการ 
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อัตราก าลังของ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มบีุคลากรทัง้สิ้น  149 คน

ก. ขา้ราชการ 21 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 16 คน

3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจ้างประจ า คน

1 ท าหน้าทีส่อน  - คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน  - คน

ค. พนักงานราชการ 36 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 36 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 92 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 49 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 43 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ  - คน

ฉ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง ไปชว่ยราชการทีอ่ื่น  - คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง  - คน

1 ข้าราชการ  - คน

2 ลูกจ้างประจ า  - คน

6. ขอ้มูลบคุลากร

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

6.1 อัตราก าลังปี 2562
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 144 คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 ……………… คน 11 คน 11 คน

 - ปวช./ม.6 ……………… คน 2 คน 2 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี ……………… คน 13 คน 18 คน

 - ปริญญาตรี 90 คน 17 คน 107 คน

 - ปริญญาโท 11 คน ………………คน 11 คน

 - ปริญญาเอก คน ………………คน ……………… คน

รวม 101 คน รวม 43 คน 144 คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร คน คน คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน คน คน คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 47 คน คน 47 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) คน 43 คน 43 คน

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ 2 คน คน 2 คน

รวม 49 คน รวม 43 คน 92 คน
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6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ขา้ราชการ รวม 21 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

6.นายพเิชษฐ  อินทร์ค า วชิาอิเล็กทรอนิกส์

7.นายขจรเกียรติ รักษา วชิาการก่อสร้าง

8.นายธรีะยุทธ  มอญขาม วชิาไฟฟา้ก าลัง

9.นางหทยัภทัร  อินทร์ค า วชิาการตลาด

10.นายสมหมาย  ศรีสุทธิ์ วชิาช่างเชื่อมโลหะ

12.นายธงชัย  การบรรจง วชิาการบญัชี

13.นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร วชิาไฟฟา้ก าลัง

14.นางนวลน้อง  ชูจันทร์ หมวดวทิยาศาสตร์

16.นางสาวลัดดาวลัย์  อาระสา คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

17.นางณัฐธชิา โสภา

6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม  - คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

หมวดภาษาไทย -

ชื่อ - สกุล

3.นายสมศักด์ิ  ค าสนิท

4.ดร.ธรีะพงษ ์ วงศ์ประเสริฐ

ป.โท วชิาช่างเชื่อมโลหะ หวัหน้าครูที่ปรึกษา

ป.ตรี

20.นางมะลิวรรณ  ไกรสิงห์ ป.โท วชิาการบญัชี หวัหน้างานวจิัยฯ

19.นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี ป.โท

11.นางสาวกนกพร  หมอกขุนทด

15.นายประกิต  บบัพาน

21.นายพยนต์  เหมือนวร

5.นางสาวศรีสุดา  ปิ่นกุล

หวัหน้างานบญัชี

 -

หวัหน้างานวดัผลฯ

หวัหน้าการเงิน

หวัหน้าพสัดุ

หวัหน้างานวางแผนฯ

ปฏบิตัิหน้าที่

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

18.นายสัญญา  งาสระน้อย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วชิาการบญัชี

เทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา

หวัหน้างานกิจกรรม

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

หวัหน้างานประกันฯ

หวัหน้างานหลักสูตรการเรียนฯ

หวัหน้าบคุลากร

วชิาไฟฟา้ก าลัง

รองผู้อ านวยการ

 -

ป.ตรี

รองผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา/สาขา

ปฏบิตัิหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายจรัส  เล่หสิ์งห์

2.นายสุวทิย์  ทวทีรัพย์

ผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

ชื่อ - สกุล

ป.โท

ป.โท

ป.โท  -

1. นาย ..........................................  -
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6.3.3. พนักงานราชการ รวม 36 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

12.นายอมรเทพ  เกษตรบดี วชิาไฟฟา้ก าลัง

13.นายพงศกร  พนัธนิติ วชิาอิเล็กทรอนิกส์

14.นางล าพงึศ์  วอทอง วชิาการบญัชี

15.นางศศิภา  จันทมิฬ วชิาการก่อสร้าง

16.นายสันติ  ก าลังดี วชิาช่างเชื่อมโลหะ

17.นายอนุพงษ ์ โพธิแ์ก้ว วชิาพื้นฐานสามัญ

18.นางสาวเบญญาภา  รักษาทรัพย์ วชิาการก่อสร้าง

19.นายเริงชัย  บญุสรรค์ วชิาเคร่ืองกล

20.นายสรพงษ ์ พาภกัดี วชิาไฟฟา้ก าลัง

21.นายจรัญ  อินเกิด วชิาไฟฟา้ก าลัง

22.นายไมตรี  แสนวนันา วชิาเคร่ืองกล

23.นายศุภเขตต์  ศูนย์โศรก วชิาไฟฟา้ก าลัง

24.วา่ที่ร้อยตรีอภรัิกษ ์ แสงสวา่ง วชิาเคร่ืองกล

25.นางวลัยา  จันทร์จ าเริญ วชิาพื้นฐานสามัญ

26.นางสาวดวงกมลรัตน์  พุ่มลา วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

27.นายณรงค์ศักด์ิ  ศรีตาล เทคนิคพื้นฐาน

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หวัหน้างานแนะแนวฯ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

หวัหน้างานปกครอง

ป.ตรี

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

หวัหน้างานโครงการพเิศษ

หวัหน้างานทวภิาคี

8.นางสาวผกาแก้ว  สวสัดี ป.ตรี วชิาการตลาด หวัหน้างานวทิยบริการฯ

ป.ตรี

9.นางสาวจริยาพร  ยาหอม ป.ตรี วชิาการตลาด หวัหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ

10.นายสุริยา  พมิพท์อง วชิาเคร่ืองกล  -

หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี  -

7.วา่ที่ร้อยตรีโอเต้ิน  หวยครบรีุ ป.ตรี วชิาอิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานทะเบยีน

ป.ตรี

ป.ตรี

หวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรี

5.นายวรัิตน์  หนัทยุง ป.ตรี วชิาพื้นฐานสามัญ หวัหน้างานสวสัดิการฯ

6.นางอุบลรัตน์  พาภกัดี ป.ตรี วชิาพื้นฐานสามัญ  -

วชิาการตลาด  -

4.นางปริศนา  ค ามาลา ป.ตรี วชิาคหกรรมศาสตร์  -

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

หวัหน้างานอาคารสถานที่

1.นางสาวจินตนา  หนูบญุรักษ์ ป.ตรี วชิาวจิิตรศิลป์  -

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

11.นายสุพฒั  ลีอุดม ป.ตรี วชิาช่างเชื่อมโลหะ หวัหน้างานความร่วมมือ

2.นางสาวจิระประภา  เบญ็จมาตร ป.ตรี วชิาการบญัชี  -

3.นางนริศรา  ค าสนิท ป.โท
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6.3.3. พนักงานราชการ (ต่อ)

28.นายวชิัย  แย้มชม วชิาไฟฟา้ก าลัง

29.นางสาวสุวธดิา  ถาวรยิ่ง วชิาพื้นฐานสามัญ

30.นางสาวปณิฎฐา  ค าน้อย การตลาด

31.นายปรเมศวร์  กาวี วชิาอิเล็กทรอนิกส์

32.นายดนุพล วชิัยกุล วชิาพื้นฐานสามัญ

33.นายวายุ  หนัสมร วชิาช่างยนต์

34.นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์ หมวดวชิาภาษาไทย

35.นายพฒันา  ศรีธาราม วชิาอิเล็กทรอนิกส์

36. (อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร) ไฟฟา้ก าลัง

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 87 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

10.นายภาคภมูิ  บวับาน

11.นายค าพงษ ์ สุขดี

12.นายสุเมธ หาทรัพย์

13.นายวชิญ์วริน  เนตรรักษ์

14.นางสาวนพเกล้า  ถาวรสารี

15.นายทวพีงษ ์ เกณฑ์การ

9.นางสาวกัญญารัตน์  เอมโอด

ปฏบิตัิหน้าที่

 -

ป.ตรี

ป.ตรี

8.นายรัตพงษ ์ จรัสพนัธ์ วชิาพื้นฐานสามัญ  -

ป.ตรี วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 -

 -ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

 -

 -

วชิาไฟฟา้ก าลัง

วชิาช่างเชื่อมโลหะ  -

วชิาเคร่ืองกล  -

ป.ตรี วชิาอิเล็กทรอนิกส์

วชิาการบญัชี

 -

ป.ตรี วชิาไฟฟา้ก าลัง  -

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

ป.ตรี  -

วชิาไฟฟา้ก าลัง  -

4.นายวสัินต์  อาจวชิัย ป.ตรี

วชิาพื้นฐานสามัญ  -

ป.ตรี  -

7.นางสาวเกษร  กองยอด ป.ตรี

ป.ตรี

2.นางสาวน้ าฝน  เพยีซุย ป.ตรี วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้าประชาสัมพนัธ์

วชิาช่างเชื่อมโลหะ  -

5.นายนิพทัธ ์ สองสี ป.ตรี วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ หวัหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

6.นายยุตจพงศ์  โกศลจิตร ป.ตรี

1.นายศักด์ิชัย  กล้าหาญ วชิาเคร่ืองกล  -

3.นางสาวจันทนา  พงษอ์ิศรานุพร ป.ตรี วชิาการตลาด ผู้ช่วยหวัหน้าบคุลากร

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

ป.ตรี  -

เจ้าหน้าท่ีอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ป.ตรี

ป.ตรี  -

ป.ตรี

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี  -

สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 -  -

ชื่อ - สกุล
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว(ต่อ) (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

16.นางสาวสุภาวดี  กุลชา

17.นายบญัญัติ  บตุรสอน

18.นายเสมียน  อานไธสง

19.นายปฐมพงค์ ปกัการะนัง วชิาเคร่ืองกล

20.นางสาวพชัรีญา ก้องสูงเนิน วชิาโลจิสติกส์

21.นางสาวศศิธร อรัญ วชิาช่างเชื่อมโลหะ

22.นายเสกสรร เกตุสุข วชิาเทคนิคพื้นฐาน

23.นางสาวกาญจนา เมธโิยธนิ วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

24.นายณมนชิต มะโนบาล วชิาพื้นฐานสามัญ/วทิยาศาสตร์

25.นายปฏวิติั  หนิกอง วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

26.นายอนิวตัร์ ยอดไฟอินทร์ วชิาเคร่ืองกล

27.นางสาวจุฑามาศ วชิาทน วชิาไฟฟา้ก าลัง

28.นายสุปญัญา นาคมาก วชิาอิเล็กทรอนิกส์

29.นายฤทธชิัย สรรพวธุ วชิาไฟฟา้ก าลัง

30.นางสาวอิสริยาภรณ์ อ าพาผล วชิาไฟฟา้ก าลัง

31.วา่ที่ รต.ภาวณีิ มณีศรี วชิาพื้นฐานสามัญ/คณิตศาสตร์

32.นางสาวจันทมิา  ดีเจริญ วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

33.นายธรีศานย์  สัตยรักษา วชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ

34.นางสาวยวนใจ  ดวงพรม วิชาพื้นฐานสามญั/ภาษาองักฤษ

35.นางสาวนิติมา  บญุพสิาร วิชาพื้นฐานสามญั/ภาษาองักฤษ

36.นางสาววมิาน์สิริ  สิทธจิันทร์ วชิาการก่อสร้าง

37.นายจ าลอง  วริวงค์ วชิาอิเล็กทรอนิกส์

38.นายนัฐชัย  พฤฒามาตย์ วชิาเคร่ืองกล

39.นายอธริาช  เพง็เภา วชิาไฟฟา้ก าลัง

40.นายอภชิาติ ตาลชัย วชิาไฟฟา้ก าลัง

41.นายกีรติ  บญุเรือง วชิาอิเล็กทรอนิกส์

42.นายอนุวฒัน์  มณีไชย วชิาเคร่ืองกล

 -

 -

 -

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

 -

 -

 -

 -

 -

 -ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

 -

ป.ตรี  -

ป.ตรี  -

 -

ป.ตรี  -

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

 -

 -

 -

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ปฏบิตัิหน้าที่

วชิาเทคนิคพื้นฐาน

วชิาเคร่ืองกล

วชิาเคร่ืองกล

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 -

 -

 -
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว(ต่อ) (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

43. (อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร) คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

44. (อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร) ไฟฟา้ก าลัง

45. (อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร) ไฟฟา้ก าลัง

46. (อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร) อิเล็กทรอนิกส์

47. (อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร) สังคมศึกษา

1.นางสาวอุนิสา  ปานสิงห์

2.นางสุพรรณา  สุขส าราญ

3.นายสมศักด์ิ  สุคะโต

4.นายไพรัช สุวรรณัง

5.นายคมสัน  ศิลาผ่อง

6.นางสาวรตา  กล าเงิน

7.นางสาวสุตราภทัร  ประยงค์ข า

8.นายจักรพนัธ ์ ศรีสมบติั

9.นางสาวจีระพร  พลแก้ว

10.นางสาวพชัรินทร์  แก้วด า

11.นายอรรถนานุวฒัน์  มีสา

12.นายสัญญาลักษณ์  อิ่มสมัย

13.นายสุรพล เจริญนิช

14.นางไพรรินทร์  แก้วเสถียร

15.นางสาววา่นฤดี  พรมประเสริฐ

16.นางสาวอภสัรา  นิลพรมมา

17.นางชฎาภรณ์ บญุจันทร์กุล

18.นางสาวพชัรา ล้อมเวช

19.นางสาวกมลทพิย์ วงษว์รีะธรรม

20.นางสาวพชัริดา  ดิษเสถียร

21.นางสาวกนกวรรณ พละพล

22.นางสาวกาญจนา พรม

 -

 -

 -

งานวางแผนฯ

งานทวภิาคี

 -

 -

สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 -

งานแนะแนวฯ

งานบริหารงานทั่วไป

งานเอกสารการพมิพ์

งานพสัดุ

งานการบญัชี

งานวทิยบริการฯ

งานบคุลากร

งานวทิยบริการฯ

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 - พนักงานขับรถ

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

งานประชาสัมพนัธ์

งานปกครอง

งานทะเบยีน

 -

งานศูนย์ข้อมูล

งานทะเบยีน

 - งานพสัดุ

 -

งานอาคารสถานที่

 -

 -

 -

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานการเงิน

ปฏบิตัิหน้าที่

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

อปท.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

ม.6

ปวส.

ม.6

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

อนุปริญญา

ปวส.

 -
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว(ต่อ) (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

23.นางสาวพมิพา  ด ารง

24.นางสาววนิดา  สังข์ทพิย์

25.นางสาวพทัธกานต์  โกศลจิตร์

26.นางสาวปวณีา  จันทร์พรม

27.นางสาวมะลิวลัย์  บญุศรี

28.นางสาวทพิย์วรรณ  ค าพะไมย

29.นางสาวอุทมุพร ทองชิง

30.นางสาวคณิฎฐา ล้อมวงษ์

31.นางสาวนันทยิา แสนส าราญ

32.นายจิระเดช  เวชภู

33.นายสมชาย  นามแย้ม

34.นายด ารงศักด์ิ  เวชภู

35.นายเจริญ ยะถาคาร

36.นายชุมพล  บพุลับ

37.นางสุนรี  ศรีสมบติั

38.นางศุภสรณ์  ต้นบญุ

39.นางอุทยั เวชการ

40.นายศักด์ิดา  ค าบวั

41.นายสมพงษ ์ ศรีสมบติั

42.นายจตุภทัร  ชมภพูื้น

43.(อยู่ระหวา่งการสรรหาบคุลากร)

6.3.4.  ครผูู้ทรงคุณค่า รวม 2 คน (ท าหน้าทีส่อน)

งานวดัผลและประเมินผล

งานประกันคุณภาพ

 -

ม.6

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

 -

งานวจิัย/งานประกัน -

งานส่ือฯ

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

ปวส.

 -

 -

 -

 -

สอนวิชา/สาขา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

งานการเงิน

งาน อศจ.

งานคุณธรรม

ป.4  -

ม.3

ป.6

 - นักการภารโรง

 -

ป.4  - นักการภารโรง

ป.4  - ยามรักษาการณ์

ม.6  - ยามรักษาการณ์

 - นักการภารโรง

ป.4  - นักการภารโรง

 -  -  จนท.โครงการพเิศษ

ปฏบิตัิหน้าที่

ม.6  - นักการภารโรง

ป.4  - นักการภารโรง

นักการภารโรง

งานกิจกรรม

งานครูที่ปรึกษา/สวสัดิการ -

 -

นักการภารโรง

ม.3  - ยามรักษาการณ์

2.นายสัมพนัธ ์ศรีรัตนกูล ป.ตรี วชิาเคร่ืองกล  -

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

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

1.นายด ารงค์  ซ่ือสัตย์ ป.ตรี วชิาช่างเชื่อมโลหะ  -



1. หลกัสตูรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทัง้สิน้ คน หน่วย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมทัง้สิน้

ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 ปีท่ี ่3 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม ปีท่ี ่1 ปีท่ี ่2 รวม

รวมทัง้สิน้ 760 871 660 2,291 550 586 1,136 20 20 40 3,467

1. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

 - สาขาวชิาชา่งยนต์/เคร่ืองกล 120 172 100 392 70 109 179 571

 - สาขาวชิาชา่งเชือ่มโลหะ/เทคนิคโลหะ 40 37 36 113 40 7 47 160

 - สาขาวชิาไฟฟา้ก าลัง 160 221 144 525 120 162 282 20 20 40 847

 - สาขาวชิาอเิล็กทรอนิกส์ 80 94 87 261 60 56 116 377

 - สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร์ 20 24 28 72 -        72

 - สาขาวชิากอ่สร้าง 40 49 58 147 40 34 74 221

2. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม

 - สาขาวชิาการบญัชี 80 92 59 231 80 98 178 409

 - สาขาวชิาการตลาด 40 44 33 117 40 19 59 176

 - สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 80 80 70 230 40 36 76 306

 - สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ -        -        40 54 94 94

3. ประเภทวชิาศิลปกรรม

 - สาขาวชิาวจิติรศิลป์ 20 8 10 38 38

4. ประเภทวชิาคหกรรม

 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 20 10 14 44 44

 - สาขางานธรุกจิดอกไม้และงานประดิษฐ์ 20 8 28 28

5. ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

 - สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 40 32 21         93 20 11 31 124

2. หลกัสตูรนอกระบบ/ระยะสัน้   ทัง้ปกีารศึกษา (2561) รวมทัง้สิน้ คน

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

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชพี (แกนมัธยม) คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. 60 คน 2.4 หลักสูตรอืน่ ๆ 690 คน

7.2 เปา้หมายจ านวนนักเรยีน นักศึกษา

ปกีารศึกษา 2562  (ปตีอ่ไป) 

3,467

ภาคเรยีนที ่1/2562 (ปตีอ่ไป)

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

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
รวม

1.โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการ

ขยายโอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันาทักษะ

วิชาชีพฯ

3.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการจดั

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน

4.โครงการตาม

นโยบาย
รวมทัง้สิน้

18,428,742    7,611,400     1,508,000  -        27,548,142 -           2,388,000   25,093,230  2,113,600   29,764,830    57,803,972     

1.แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน18,428,742   7,611,400    1,508,000 -       27,548,142    -           -           -            -           -             27,548,142        

 - งบบุคลากร 9,535,660      -              -           -        9,535,660   -             9,535,660      

 - งบด าเนินงาน 2,987,240      7,061,400     1,508,000  -        11,556,640 -             11,556,640    

 - งบลงทุน 4,929,842      -              -           -        4,929,842   -             4,929,842      

 - งบเงินอุดหนุน 656,000        -              -           -        656,000     -             656,000        

 - งบรายจ่ายอืน่ 320,000        550,000       -           -        870,000     -             870,000        

-          -       -           -           2,388,000  25,093,230  1,696,400   29,177,630   29,177,630    

 - งบรายจ่ายอืน่ -           2,388,000   25,093,230  1,696,400 29,177,630    29,177,630    

-       -           -           -           -            170,000       170,000        

 - งบรายจ่ายอืน่ -           170,000      170,000        170,000        

-          491,000 491,000     -           -           -            -           -             491,000        

 - งบเงินอุดหนุน 491,000 491,000     -              491,000        

-          -       -           -           -           -            70,000       70,000         70,000          

 - งบรายจ่ายอืน่ -           70,000       70,000          70,000          

5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

3.แผนงาน บรูณาการสง่เสรมิวสิาหกิจขนายกลางและขนาดยอ่ม

2.แผนงานบรูณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รวมทั้งสิน้แผนงาน/งบรายจ่าย
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หน่วย : บาท

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุ่นยนต์
รวม

1.โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการ

ขยายโอกาส

การศึกษา

วิชาชีพและ

พฒันาทักษะ

วิชาชีพฯ

3.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการจดั

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน

4.โครงการตาม

นโยบาย
รวมทัง้สิน้

-          -       -           -           -           -            212,200     212,200       212,200        

 - งบรายจ่ายอืน่ -           212,200      212,200        212,200        

-          -       -           -           -           -            135,000     135,000       135,000        

 - งบรายจ่ายอืน่ -           135,000      135,000        135,000        

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิน้

ผลผลิต โครงการ

6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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โครงการ เงนิรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัยสร้าง

องค์ความรู้

1.โครงการ

สนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการจดั

การศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 1,615,000    2,056,800    3,671,800   

 - โครงการ 1,260,000    1,371,800    2,631,800   

1.โครงการปรับภาพลักษณ์

และเสริมสร้างสถานศึกษาให้

ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
-             1,046,800    1,046,800 

2.โครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนให้

มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการ

สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย
55,000        -             55,000     

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ปลูกฝังความเปน็

ไทย คนดี คนเก่ง และมี

ความสุข
810,000       160,000       970,000   

4.โครงการปฏรูิปการจัด

การศึกษาใหผู้้เรียนมี

สมรรถนะตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

และเขตพฒันาเศรษฐกิจ
345,000       65,000        410,000   

5.โครงการเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการ

สร้างโอกาสทางการศึกษา

ใหก้ับผู้เรียน
50,000        100,000       150,000   

ยอดยกไป 1,260,000    1,371,800    2,631,800   

ส่วนที ่3 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

รวมทัง้สิ้น

เป็นเงิน
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โครงการ เงนิรายได้

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัยสร้าง

องค์ความรู้

1.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

บกศ.

 - งบด าเนินงาน 355,000       685,000       1,040,000    

 - โครงการ 355,000       685,000       1,040,000    

6.โครงการปรับภาพลักษณ์การ

จัดการเรียนการสอนสาย

วิชาชีพในเชิงประจักษ์
195,000       10,000        205,000       

7.โครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดการอาชีวศึกษาด้วยการ

เพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชน

ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
60,000        15,000        75,000        

8.โครงการพฒันาเครือข่าย

ความร่วมมอืและการบริหาร

จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน
-             25,000        25,000        

9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
50,000        305,000       355,000       

10.โครงการพฒันาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและ

บคุลากรทางการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 50,000        330,000       380,000       

รวมเงนิทั้งสิ้น 1,615,000    2,056,800    3,671,800   

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

รวมทัง้สิ้น

เป็นเงิน
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1. ประมาณการรายรับ 76,212,523 บาท

 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 9,100,000 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 1,600,000   บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 7,500,000   บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดวา่จะไดร้ับ 67,112,523 บาท

งบบุคลากร 26,663,980 บาท

งบด าเนินงาน 9,687,000 บาท

งบลงทุน 15,147,300 บาท

งบเงินอดุหนุน 15,564,243 บาท

งบรายจา่ยอื่น 50,000 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 76,212,523 บาท

งบบุคลากร 26,663,980   บาท

 - เงินเดือนขา้ราชการ 7,404,120      บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9,535,660      บาท

 - ค่าจา้งชั่วคราว 9,724,200      บาท

งบด าเนินงาน 17,178,503   บาท

 -  ค่าตอบแทน 9,082,960      บาท

 -  ค่าใชส้อย 2,462,993      บาท

 -  ค่าวัสดุ 2,932,550      บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 2,700,000      บาท

งบลงทุน 17,550,300   บาท

 -  ค่าครุภัณฑ์ 5,403,000      บาท

 -  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 12,147,300    บาท

งบเงินอุดหนุน 7,421,440     บาท

 -  อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 491,000        บาท

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชพีพาณิชยกรรม 12,000          บาท

 - อดุหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขัน้พื้นฐาน6,873,440      บาท

 -  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 45,000          บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 7,398,300     บาท

 -  โครงการตามภาระงานประจ า 6,088,300      บาท

 -  ส ารองเพือ่สนับสนุนงานนโยบาย 1,310,000      บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีตอ่ไป)

ส่วนที่ 3 

วทิยาลยัเทคนิคสระแก้ว

Jin



หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย
2.โครงการตาม

ภาระงานประจ า รวมทั้งสิ้น บกศ.

49,903,380   4,103,760   580,000  491,000      -             55,078,140  8,183,440   2,578,500      10,761,940  10,422,443  76,212,523  

 - งบบคุลากร 24,232,930   -            -         -            -             24,232,930  -            -               -            2,431,050    26,663,980 

เงินเดือนข้าราชการ 6,748,920    6,748,920  6,748,920   

เงินวิทยฐานะ 453,600       453,600     453,600     

เงินประจ าต าแหน่ง 201,600       201,600     201,600     

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -           

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -           

ค่าตอบพนักงานราชการ 9,535,660    9,535,660  9,535,660   

ค่าจ้างชั่วคราว 7,293,150    7,293,150  2,431,050  9,724,200   

 -  งบด าเนินงาน 10,496,150   3,573,760   580,000  -            -             14,649,910  -            -               -            2,528,593    17,178,503 

      - ค่าตอบแทน 5,016,800   2,767,120  -        -           -            7,783,920  -           -              -           1,299,040  9,082,960   

ค่าเช่าบา้น(ขั้นต่ า) -           

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา -             -            -           50,000       50,000       

เงินค่าสอนพเิศษ 4,400,000    2,093,720   6,493,720  855,040     7,348,760   

-            

ส่วนที ่3 

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลผลติ โครงการ
รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย
2.โครงการตาม

ภาระงานประจ า รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลติ โครงการ
รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ -           -            

เงินค่าธุรการนอกเวลา 616,800       673,400      1,290,200  250,000     1,540,200   

ค่าตอบแทนครูช่าวต่างประเทศ -           144,000     144,000     

      - ค่าใชส้อย 1,641,440   250,000     200,000 -           -            2,091,440  -           -              -           371,553     2,462,993   

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) -           -            

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า) -           -            

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 700,000       200,000      200,000  1,100,000  100,000     1,200,000   

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

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ -           50,000       50,000       

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง -           50,000       50,000       

ค่าจ้างเหมาบริการ -             -           -            

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 841,440.00   841,440     121,553      962,993     

          - ค่าวัสดุ 1,437,910   556,640     380,000 -           -            2,374,550  -           -              -           558,000     2,932,550   

วัสดุส านักงาน -           100,000     100,000     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 528,000       -            528,000     528,000     

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ -           -            

วัสดุการศึกษา 909,910       556,640      380,000  1,846,550  458,000     2,304,550   

วัสดุงานบา้นงานครัว -           -            



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย
2.โครงการตาม

ภาระงานประจ า รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลติ โครงการ
รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

วัสดุคอมพวิเตอร์ -           -            

วัสดุกอ่สร้าง -           -            

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -           -            

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ 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     

ค่าไฟฟา้ 2,020,000    2,020,000  300,000      2,320,000   

ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 40,000        40,000      40,000       

 - งบลงทนุ 15,147,300  -           -        -           -            15,147,300  -           -              -           2,403,000  17,550,300 

  3.1 ครุภณัฑ์

 -ชุดทดลองเคร่ืองกลไฟฟา้ AC และ DC 

ขนาด 1kW ชนิดมเีซนเซอร์วัดแรงบดิจริง

พร้อมโปรแกรมส าหรับทดสอบผ่าน

คอมพวิเตอร์
3,000,000    3,000,000  -            3,000,000   

 - ครุภณัฑ์ด้วยเงินรายได้(รายละเอยีดตามแนบ) -           403,000     403,000     
 - ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

ประสาน -           2,000,000  2,000,000   

  3.2 ส่ิงกอ่สร้าง -           -            

 -อาคารเรียนและปฏบิติัการ พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 1,920 ตร.ม.4ชั้น (หน้ีผูกพนั) 12,147,300   12,147,300    12,147,300 



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย
2.โครงการตาม

ภาระงานประจ า รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลติ โครงการ
รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

 - งบเงินอุดหนุน 27,000       30,000      -        491,000     -            548,000     6,873,440  -              6,873,440  -            7,421,440   

 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหมแ่ละหุ่นยนต์ 491,000      491,000     491,000     

 - อดุหนุนโครงการวิจัยและพฒันา -           -            

 - อดุหนุน อศ.กช. -           -            

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 15,000        30,000       45,000      45,000       

 - อดุหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน -           6,873,440   6873440 6,873,440   

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพ

อตุสาหกรรม -           -            

 - อดุหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน -           -            

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพพาณิช

ยกรรม 12,000        
12,000      12,000       

 - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาตรี -           -            

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ -           -            

 - งบรายจา่ยอ่ืน -           -           -           -            



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย
2.โครงการตาม

ภาระงานประจ า รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลติ โครงการ
รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

 - โครงการ -            500,000     -        -           -            500,000     1,310,000  2,578,500     3,888,500  3,009,800  7,398,300   

1.โครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้าง

สถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา -           495,000        495,000     301,300      796,300     

2.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนใหม้คุีณภาพมาตรฐานด้วย

การสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย
-           191,000        191,000     -            191,000     

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝังความเปน็ไทย คนดี คนเกง่ และมี

ความสุข
-           677,000        677,000     160,000      837,000     

4.โครงการปฏรูิปการจัดการศึกษาให้

ผู้เรียนมสีมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานและเขตพฒันาเศรษฐกจิ
-           415,000        415,000     150,000      565,000     

5.โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา

ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้บั

ผู้เรียน
-           60,000          60,000      56,000        116,000     

6.โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการ

เรียนการสอนสายวิชาชีพในเชิงประจักษ์ -           200,000        200,000     -            200,000     

7.โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและ

เอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
-           145,000        145,000     -            145,000     



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยัสร้างองค์

ความรู้
 รวม

1.โครงการตาม

นโยบาย
2.โครงการตาม

ภาระงานประจ า รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจ้่ายเงนิปีตามแผนปฏบิัตกิาร (ปี 2562) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

ผลผลติ โครงการ
รายการค่าใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

8.โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมอื

และการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
-           -               -           184,000      184,000     

9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-           395,500        395,500     1,293,000    1,688,500   

10.โครงการพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตครูและบคุลากรทางการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
-           -               -           265,500      265,500     

11.โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 

Center)
-           1,140,000   1,140,000  -            1,140,000   

12.โครงการพฒันาศักยภาพการบม่เพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อกา้วสู่ความ

เปน็มอือาชีพ
170,000     170,000     -            170,000     

13.โครงการปรับปรุงหอประชุม -             500,000      500,000     -           500,000      1,000,000   

14.โครงการการด าเนินการจัดระบบการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา
-               -           50,000        50,000       

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบายและ

เตรียมความพร้อมประชมุวิชาการ อวท. 50,000       50,000       
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โครงการที ่ 1

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย ขอ้  6 การพฒันาระบบและการบริหารจดัการ

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 3 การทดสอบการประเมินการประกนัคุณภาพฯ ขอ้ 6 การบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

                                    จดุเน้นขอ้ที ่7 ปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ปัจจบุันวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนมาเป็น 23 ปี ซ่ึงได้มีอาคารเรียน

อาคารปฏิบัติงาน  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เร่ิมทรุดโทรม  เนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน  และยงัรวม

ไปถงึในส่วนของภาพลักษณ์ในการจดัการบริหารอาชีวศึกษานั้น  จะต้องมีความพร้อมในการจดัการ  เพือ่ให้สถานศึกษา

มีเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา  โดยจะต้องยดึหลักเกณฑ์การปฏิบัติ  และมีแนวทางการปฏิบัติให้กบับุคลากรในสถานศึกษา

ได้ปฏิบัติให้ถกูต้องและตรงตามเกณฑ์ของงานประกนัคุณภาพภายนอก

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้จดัท าโครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐานอาชีวศึกษาขึ้น  เพือ่ให้สถานศึกษามีระบบการปฏิบัติงาน  มีพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการจดัการเรียนการสอนทีม่ีมาตรฐาน

และเพยีงพอส าหรับการจดักจิกรรมการจดัการเรียนการสอนให้กบันักเรียนนักศึกษา

5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่พฒันาอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน   ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน  

5.2 เพือ่ปรับภาพลักษ์การบริหารจดัการของสถานศึกษาให้มีแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ประกนั

คุณภาพภายนอก

โครงการปรับภาพลักษณ์และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
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6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน  ส่ิงแวดล้อม  และส่ิงอ านวยความสะดวก  

 ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการ และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพภายนอก

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน  ส่ิงแวดล้อม   
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ  80

6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการ และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพภายนอก  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ได้แก่

0

495,000.00                 

0

836,300.00               

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 4

xxxx

341,300.00                 

ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3
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8.1 กจิกรรมพฒันาระบบงานประชาสัมพนัธ์ บาท

8.2 กจิกรรมส่งเสริมการให้บริการแกบุ่คคลภายนอก บาท

8.3 กจิกรรมจดัท าส านักงานงานอาคารสถานที่ บาท

8.4 กจิกรรมปรับปรุงห้องเกบ็เคร่ืองมือแผนกวิชาเคร่ืองกลอตุสาหกรรม บาท

8.5 กจิกรรมพฒันาระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย บาท

8.6 กจิกรรมซ่อมแซมห้องน้ า แผนกวิชาช่างไฟฟา้ก าลัง บาท

8.7 ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน บาท

8.8 กิจกรรมหอ้งแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของคณะครูและนักเรียนนักศึกษา บาท

8.9 กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาอเิล็กทรอนิกส์ บาท

8.10 กจิรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ บาท

8.11 กจิกรรมพฒันาปรับปรุงพืน้ทีป่ฏิบัติงานเช่ือมไฟฟา้ บาท

8.12 กจิกรรมพฒันาแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 บาท

8.13 กจิกรรมปรับปรุงห้องเรียนวิชาปฏิบัติงานแผนกวิชาศิลปกรรม (ห้องแสดงผลงาน) บาท

8.14 กจิกรรมพฒันาห้องเรียน แผนกวิชาโลจสิติกส์ บาท

8.15 กจิกรรมจดัสถานทีเ่รียนรู้เทคโนโลยเีฉพาะทาง สาขางานการบัญชี บาท

8.16 กจิกรรมพฒันาห้องเรียน แผนกวิชาคหกรรม บาท

8.17 กจิกรรมพฒันาห้องเรียน แผนกวิชากอ่สร้าง บาท

8.18 กจิกรรมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม บาท

8.19 กจิกรรมโครงการขบัขี่ปลอดภัย บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
9.1 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความพงึพอใจในการพฒันาตามโครงการปรับภาพลักษณ์

และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีระบบการปฏิบัติงาน  พืน้ทีก่ารปฏิบัติงานทีม่ีความพร้อมในการใช้งานเพือ่

รองรับความต้องการเขา้ใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 แบบประเมินความพงึพอใจ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

8,300.00

33,000.00

20,000.00 

100,000.00

40,000.00

30,000.00

60,000.00 

70,000.00 

25,000.00 

70,000.00 

50,000.00 

30,000.00 

10,000.00

50,000.00

40,000.00

xxx

100,000.00

30,000.00

30,000.00 
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โครงการที ่ 2

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย  ขอ้ 1 ความมั่นคง

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่ 1  พฒันาการจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการทีห่ลากหลายตามความต้องการของ

                  สถานประกอบการ

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

การสร้างความเขม็แขง็และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ  ในปัจจบุันจ าเป็นต้องมี

แรงงานทีม่ีคุณภาพ  การอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการผลิตก าลังคนสู่งานอาชีพจงึต้องมีการพฒันา

ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตหรือบริการ  การจดัการศึกษาเพือ่พฒันาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้

แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง

เพือ่ให้การจดัการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้เกดิผลสัมฤทธิแ์กผู้่เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน

และตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  จงึได้จดัท าโครงการยกระดับคุณภาพการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วย 

การสร้างองค์ความรู้ทีห่ลากหลาย  เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอนัเป็น

สากลและภูมิปัญญามาพฒันาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ  และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช้งาน

ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการสร้างองค์ความรูท้ีห่ลากหลาย
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

5.2 เพือ่สร้างพฒันาการจดัการเรียนการสอนด้วยการสร้างองค์ความรู้ทีห่ลากหลาย

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1   จ านวนนักเรียนนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีคุณภาพมาตรฐาน   จ านวนทัง้ส้ิน   3,200  คน

6.1.2   คณะครูผู้สอนมีความรู้ความเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่องการจดัการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษาทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีคุณภาพมาตรฐาน   ร้อยละ  80

6.2.2  คณะครูผู้สอนสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ร้อยละ 80

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ได้แก่

-                           

-                           

191,000.00                 

-                           

191,000.00               

xxxxxxx

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4
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8.1 กจิกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร บาท

8.2 กจิกรรมส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพครู บาท

8.3 กจิกรรมการนิเทศการจดัการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ บาท

8.4 กจิกรรมทักษะภาษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน Christmas บาท

8.5 กจิกรรมการประกวดโครงงานวิทยาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา บาท

เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจงัหวัดสระแกว้ ประจ าปี พ.ศ.2562

8.6 กจิกรรมการส่งเสริมทักษะภาษาไทย บาท

8.7 กจิกรรมการประกวดสุนทรพจน์ บาท

8.8 กจิกรรมที ่1 พฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา กจิกรรมที ่2 อบรม บาท

เชิงปฏิบัติการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู้

8.9 กจิกรรมแขง่ขนัฮอนด้าประหยดัน้ ามันเช้ือเพลิง บาท

8.10 กจิกรรมฝึกซ่อมบ ารุงและประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ประจ าปี 2562 บาท

8.11 กจิกรรมภาษาอาเซียนวันละค า บาท

8.12 กจิกรรมคณิตคิดเร็ว บาท

8.13 กจิกรรมประกวดมารยาทไทย บาท

8.14 กจิกรรมตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย บาท

8.15 กจิกรรมทัศนศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษ (งปม. สอศ.) บาท

8.16 กจิกรรมลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน (งปม. สอศ.) บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ มีการจดัการศึกษาทีม่ีองค์ความรู้หลากหลาย สามารถยกระดับคุณภาพนักเรียนได้

9.2 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิสระแกว้  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการอาชีวศึกษาด้วยองค์ความรู้ที่

หลากหลาย

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 แบบประเมินความพงึพอใจ  

10.2 สรุปผลตามโครงการ

5,000.00  

5,000.00  

50,000.00 

30,000.00 

40,000.00 

5,000.00  

8,000.00  

1,500.00  

20,000.00 

5,000.00  

5,000.00  

5,000.00  

10,000.00 

1,500.00  

xxxxxx

xxxxxx
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โครงการที ่ 3

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย  ขอ้  5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ขอ้ 3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 3 การทดสอบการประเมินการประกนัคุณภาพฯ ขอ้ 6 การบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 2  สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่ 3  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2579  มีเจตนาทีจ่ะมุ่งพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์

ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จติใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่

ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข  โดยคนไทยจะต้องเป็นทัง้คนดี  คนเกง่  และมีความสุข

วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้จดัท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังความเป็นไทย  คนดี  

คนเกง่  และมีความสุข  เพือ่พฒันานักเรียนนักศึกษาโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเขา้ด้วยกนัเพือ่ให้เอื้อต่อการพฒันา

ผู้เรียนทัง้ในด้านความรู้  ทักษะ  การใฝ่เรียนรู้  การแกป้ัญหา  การรับฟงัความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม  จริยธรรม และ

ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในและนอกโรงเรียน

5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาด ารงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล

5.2 เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาเป็นแบบอยา่งทีดี่ของคนดี  คนเกง่  และมีความสุข

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ปลูกฝังความเปน็ไทย คนดี คนเก่ง และมีความสุข
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6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จ านวน  3,200  คน  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม

และธรรมาภิบาล  และเป็นแบบอยา่งทีดี่ของคนดี  คนเกง่ และมีความสุข

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล

และเป็นแบบอยา่งทีดี่ของคนดี  คนเกง่ และมีความสุข  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท ได้แก่

8.1 กจิกรรมจดันิทรรศการงานสืบสานวัฒนธรรมเบือ้งบูรพาและงานกาชาด บาท

8.2 กจิกรรมจดันิทรรศการงานสมโภชยทุธหัตถสีมเด็จพระนเรศวรมหาราช บาท

8.3 กจิกรรมสร้างภูมิคุ้มกนัสารเสพติดและพฒันาทักษะชีวิต บาท

8.4 กจิกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษาใหม่ บาท

(ค่าธรรมเนียมตรวจสารเสพติด)

8.5 กจิกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  อบายมุข  บาท

ไตรมาสที ่ 4

5,000.00           

5,000.00           

1,797,000.00             

10,000.00         

-                           

677,000.00                 

960,000.00                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3

xxxxxx

160,000.00                 

150,000.00        

20,000.00         
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8.6 กจิกรรมเทคนิคสระแกว้อาสาพฒันาเคล่ือนที่ บาท

8.7 กจิกรรมจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยา (เงินบ ารุงห้องพยาบาล) บาท

8.8 กจิกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก บาท

8.9 กจิกรรมอาหารปลอดภัย  บาท

8.10 กจิกรรมพฒันาระบบสวัสดิการน้ าด่ืมเพือ่นักเรียน นักศึกษา(ค่าบ ารุงห้องพยาบาล) บาท

8.11 กจิกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  (เงินตรวจสุขภาพ) บาท

8.12 กจิกรรมประกนัอบุัติเหตุหมู่ (เงินประกนัชีวิต) บาท

8.13 กจิกรรมบริจาคโลหิต บาท

8.14 กจิกรรมเสริมสร้างคนดี  คนเกง่ และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ บาท

พอเพยีง บาท

8.15 กจิกรรมปลูกฝังจติส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย ์และการ บาท

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

8.16 กจิกรรมส่งเสริมประเพณีไทย  วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมท้องถิ่น บาท

8.17 กจิกรรมส่งเสริมทักษะด้านกฬีาและนันทนาการ ระดับภาคและชาติ บาท

8.18 กจิกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมด้านกระบวนการลูกเสือ บาท

8.19 กจิกรรม  To Be number  one และศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่น บาท

8.20 กจิกรรมนักศึกษาอาชีวะ รักการอา่น บาท

8.21 กจิกรรมอนุรักษ์พนัธุกรรมพชืกจิกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บาท

8.22 กจิกรรม "จติอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก" บาท

8.23 กจิกรรมโฮมรูมนักเรียน นักศึกษา บาท

8.24 กจิกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเฉลิมพระเกยีรติ บาท

8.25 กจิกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัความปลอดภัย xx บาท

8.26 เงินอดุหนุนกจิกรรมองค์การวิชาชีพ (งปม.สอศ.) xx บาท

8.27 กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (งปม.สอศ.) xx บาท

8.28 กจิกรรมแขง่ขนักฬีาอาชีวศึกษา (งปม.สอศ.) xx บาท

8.29 กจิกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (งปม.สอศ.) xx บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  ด ารงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล

และเป็นแบบอยา่งทีดี่ของคนดี  คนเกง่ และมีความสุข 

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 แบบประเมินผลกจิกรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมของนักเรียนนักศึกษา

10.2 สรุปผลตามโครงการ

160,000.00        

20,000.00         

40,000.00         

300,000.00        

80,000.00         

15,000.00         

5,000.00           

5,000.00           

15,000.00         

3,000.00           

94,000.00         

30,000.00         

2,000.00           

20,000.00         

40,000.00         

3,000.00           

5,000.00           

20,000.00         

250,000.00        

500,000.00        
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โครงการที ่ 4

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

     จดุเน้นเชิงนโยบาย  ขอ้  3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

     จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 3 การทดสอบการประเมินฯ ขอ้ 4 ผลิต พฒันาก าลังคนสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 3  ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

     1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

     2.ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาวิจยั นวัตกรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

     จดุเน้นขอ้ที ่ 1  พฒันาการจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการทีห่ลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการ

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วย ช่างอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม  

ศิลปกรรม  คหกรรม  ซ่ึงในการผลิตก าลังคนนั้นจะต้องมีเกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐานการศึกษา  และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  ส่ิงทีส่ าคัญกคื็อ  วิทยาลัยฯ  จะต้องเสริม

สร้างสมรรถนะด้านสายวิชาชีพให้กบันักเรียนนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้จดัท าโครงการปฏิรูปการจดัการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  เพือ่จดัการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้ผู้เรียน

มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่พฒันาการจดัการเรียนการสอนสายวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.2 เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้กบัผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เพือ่ให้ผู้เรียนได้ส าเร็จ

การศึกษา   (ปวช. 3 และ ปวส. 2) มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ   ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามมาตรฐาน 

วิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  80  ของจ านวนนักเรียนทีจ่บการศึกษา

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

xxxxxxx

150,000.00                 

0

415,000.00                 

0

565,000.00               
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8.1 กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ฐาน ระดับ อศจ. และ ชาติ บาท

8.2 กจิกรรมทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพนักศึกษาใหม่ บาท

8.3 กจิกรรมการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา (V-net) บาท

8.4 กจิกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา  2561 บาท

8.5 กจิกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที ่2/2561 บาท

8.6 กจิกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาคเรียน ภาคเรียนที ่1/2562 บาท

8.7 กจิกรรมส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพ (108 อาชีพ) บาท

8.8 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ บาท

8.9 กจิกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"วิทยาลัยฯ บาท

8.10 กจิกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" อศจ. บาท

8.11 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าส่ิงประดิษฐของคนรุ่นใหม่ (งปม.สอศ.) xx บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาด

แรงงานและเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพมาตรฐานให้กบันักเรียนนักศึกษา

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา

10.2 สรุปผลตามโครงการ

10.3 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

210,000.00       

50,000.00         

10,000.00         

50,000.00         

20,000.00         

40,000.00         

40,000.00         

15,000.00         

30,000.00         

100,000.00       
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โครงการที ่ 5

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบายขอ้ 2 การผลิต พฒันาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 4 ผลิต พฒันาก าลังคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของการพฒันาประเทศ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 2  เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการที ่ 4  ผลิตและพฒันาก าลังคน

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน ชุมชน

และองค์กรท้องถิ่น

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เป็นการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน

เชิงปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ในสายวิชาชีพ  ทัง้นี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  ชุมชน และองค์กร

ท้องถิ่น ในการให้โอกาสทางการศึกษากบัเยาวชนได้มีทักษะ  สมรรถนะด้านวิชาชีพ เพือ่น าไปประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการ  การจดัการศึกษาจงึเป็นการพฒันาศักยภาพด้านผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติจริง เพือ่ช่วยพฒันาด้านเศรษฐกจิและ

และสังคมของประเทศให้มีความเจริญในด้านอตุสาหกรรม

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ จงึเล็งเห็นความส าคัญในการพฒันาด้านนี้จงึมีนโยบายให้เพิม่ปริมาณ

ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา  เพือ่ผลิตและพฒันาก าลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน

โครงการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบันักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพ  โดยร่วมมือกบั

หน่วยงานชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

5.2 เพือ่เพิม่ปริมาณของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 จ านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาเพิม่ให้มากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบจากปีการศึกษา  2561  

6.1.2 หน่วยงาน  ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา เพือ่เพิม่ปริมาณผู้เรียน

ด้านสายวิชาชีพ  มีจ านวนเพิม่มากขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้มีจ านวนนักเรียนนักศึกษามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 20 

6.2.2 วิทยาลัยสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

-                           

116,000.00               

60,000.00                  

xxxxxxx

56,000.00                  

-                           

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2
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ได้แก่

8.1 กจิกรรมอดุหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี (งปม.สอศ.) บาท

8.2 กจิกรรมการจดัการเรียนการสอนทวิศึกษา (งปม.สอศ.) บาท

8.3 กจิกรรมสนับสนุนการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน บาท

8.4 กจิกรรมแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดสระแกว้ ปีการศึกษา 2562 บาท

8.5 กจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2562 บาท

8.6 กจิกรรมรับรายงานตัวท าสัญญานักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษามาเรียนในระดับอาชีวศึกษาเพิม่ขึ้น  

9.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน

10 การติดตาม และการประเมินผล

10.1 สรุปจ านวนนักเรียนนักศึกษา ทีม่าลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 1/2558

10.2 สรุปผลตามโครงการ

55,000.00         

xxxxx

xxxxx

xxxxx

5,000.00          

56,000.00         
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โครงการที ่ 6

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบายขอ้ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

จดุเน้นเชิงยทุธศาสตร์ขอ้ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 2  เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการที ่ 4  ผลิตและพฒันาก าลังคน

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน ชุมชน

และองค์กรท้องถิ่น

จดุเน้นขอ้ที ่5 พฒันาเครือขา่ยความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการ

ขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ปัจจบุันสถานทุกสถานศึกษา  จะต้องเขา้รับการประเมิน  เพือ่เป็นแนวทางและเตรียมการในการพฒันา

นักเรียนเขา้สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นอยา่งยิ่งทีส่ถานศึกษาจะต้องเตรียมการเพือ่ให้เกดิ

ความพร้อม  ความเช่ือมั่นและเกดิทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพและสถานศึกษา

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้เล็งเห็นถงึความส าคัญในการปรับภาพลักษณ์ต่อการจดัการเรียนการ

สอนด้านวิชาชีพให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นเป็นเชิงประจกัษณ์ในคร้ังนี้  จงึได้จดัท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพือ่เตรียมในการ

ปฏิบติได้อยา่งเป็นระบบและเขา้สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการเรียนการสอนสายวชิาชีพในเชิงประจักษ์
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่ปรับภาพลักษณ์การจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพ

5.2 เพือ่พฒันาให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพและเขา้สู่มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จ านวน  3,200  คน  มีทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพ

สถานศึกษา  และมีความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพือ่เขา้สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพ  สถานศึกษา และมี

ความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพือ่เขา้สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

-                           

-                           

200,000.00                 

-                           

200,000.00               

-                           
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8.1 กจิกรรมศึกษาดูงานเพือ่สร้างทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพ บาท

8.2 กจิกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 61 บาท

8.3 กจิกรรมปัจฉมินิเทศนักเรียน นักศึกษา และพธิีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 บาท

8.4 กจิกรรมสร้างภูมิคุ้มกนันักเรียนนักศึกษา การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 บาท

8.5 กจิกรรมหารายได้ระหว่างเรียน (งปม. สอศ.) xxx บาท

8.6 กจิกรรมมอบทุนการศึกษา (งปม. สอศ. ส่วนกลาง  ชุมชน หน่วยงาน xxx บาท

และองค์กรท้องถิ่น)

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษา  ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีทัศนคติทีดี่ต่อวิชาชีพ  สถานศึกษา และมี

ความพร้อมในการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพือ่เขา้สู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา  

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 นักเรียนนักศึกษา  ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม  และลงทะเบียนเพือ่ศึกษาต่อในปีการศึกษาต่อไป

10.2 สรุปผลตามโครงการ

10,000.00         

30,000.00         

150,000.00       

10,000.00         
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โครงการที ่ 7

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย  ขอ้  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 

จดุเน้นยทุธศาสตร์ ขอ้ 6 การบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  มาตรการที ่6  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศ

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

3. การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

5. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน ชุมชน

และองค์กรท้องถิ่น

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

การจดัการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศในด้านูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานประกอบการ  งบประมาณ  วัสดุ  อปุกรณ์  ครุภัณฑ์ ฯลฯ  เพือ่เป็นระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา

อยา่งมีคุณภาพ

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  ได้เล็งเห็นถงึความส าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดั-

การอาชีวศึกษา  จงึได้จดัท าโครงการยกระดับคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาด้วยการเพิม่บทบาทภาครัฐและเอกชนใน -

การผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาขึ้น  เพือ่พฒันาเครือขา่ยความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา

กบัหน่วยงานทุกภาคส่วนหรือภาคเอกชนในทุกระดับ

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพ่ิมบทบาทภาครัฐและเอกชน

ในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่เป็นระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษา

5.2 เพือ่จดัหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นการพฒันาเครือขา่ยในการร่วมจดัการ

อาชีวศึกษา

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ืยวชาญ  ร่วมพฒันาผู้เรียนเพิม่มากขึ้น

6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีสถานประกอบการทีร่่วมจดัการอาชีวศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ

       เพิม่จ านวนมากขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ืยวชาญ  ร่วมพฒันาผู้เรียน

6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีสถานประกอบการทีร่่วมจดัการอาชีวศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ไตรมาสที ่ 4

xxxx

-                           

-                           

145,000.00                 

-                           

145,000.00               

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3
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ได้แก่

8.1 กจิกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  บาท

8.2 กจิกรรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการและหน่วยงาน บาท

8.3 กจิกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  บาท

8.4 กจิกรรมติดตามซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจกัรยานพระราชทาน บาท

8.5 กจิกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพือ่เตรียมความพร้อมการจดัการเรียน บาท

การสอนระบบทวิภาคี

8.6 กจิกรรมการเขยีนแผนฝึกในสถานประกอบการ บาท

8.7 กจิกรรมเขยีนสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บาท

8.8 กจิกรรมปัจฉมิการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บาท

8.9 กจิกรรมพฒันาอาชีพแกเ่ด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดารภายใต้โครงการพฒันา- บาท

การศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 บันทึกขอ้ตกลงร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ กบัสถานประกอบการ

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีสถานประกอบการทีร่่วมจดัการอาชีวศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 การบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

15,000.00         

25,000.00         

15,000.00         

15,000.00         

20,000.00         

15,000.00         

15,000.00         

15,000.00         

10,000.00         
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โครงการที ่ 8

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

     จดุเน้นเชิงนโยบายขอ้ 2 การผลิต พฒันาก าลังคน

     จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 4 ผลิต พฒันาก าลังคนและงานวิจยัทีส่อดคล้องกบัความต้องการของการพฒันาประเทศ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มาตรการที ่7 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในต่างประเทศ

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

     5.การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

     จดุเน้นขอ้ที ่5 พฒันาเครือขา่ยความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการขยาย

ตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังอยากให้อาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญในการเตรียมก าลังคนเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จงึได้เตรียมการให้สถานศึกษาในอาชีวศึกษาเน้น

การเรียนการสอนทีใ่ช้ภาษาองักฤษเขม้ขน้ขึ้น ใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน  รวมทัง้ภาษาทีม่ีการใช้

แพร่หลาย  โดยให้มีการเตรียมส่ือการเรียนการสอนทีเ่น้นภาษาองักฤษ  จดักจิกรรมเกี่ยวกบัการใช้ภาษาต่าง ๆ  การปรับ

เปล่ียนการใช้วัฒนธรรม

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้จดัท าโครงการพฒันาความร่วมมือและการบริหารจดัการ

เพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนขึ้นให้กบันักเรียนนักศึกษาในการเพิม่ความสามารถทางภาษาและสมรรถนะ

ทางวิชาชีพ

5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่เตรียมความพร้อมในด้านภาษาให้กบันักเรียนนักศึกษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

5.2 เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาความร่วมมือและการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จ านวน  3,200  คน  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

        ประชาคมอาเซียน  และมีความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน

และมีความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 80

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ได้แก่

8.1 กจิกรรมพฒันาความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา บาท

8.2 กจิกรรมขอรับอาสาสมัครครูจนี ประจ าปีการศึกษา 2562 บาท

8.3 กจิกรรมการจดัการเรียนการสอนภาคภาษาองักฤษ MEP บาท

(งปม. สอศ.)

8.4 กจิกรรมความร่วมมือกบัต่างประเทศเพือ่พฒันาอาชีวศึกษาไทย บาท

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

-                           

-                           

-                           

184,000.00               

159,000.00       

xxxx

xxxx

xxxxx

184,000.00                 

25,000.00         
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กรณีไทย-จนี(งปม. สอศ.)

8.5 กจิกรรมขยายและยกระดับคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บาท

(งปม. สอศ.)

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน  และม-ี

ความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนมากขึ้น

10 การติดตาม และการประเมินผล

10.1 แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

10.2 สรุปผลตามโครงการ

xxxx
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โครงการที ่ 9

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบายขอ้ 6 การพฒันาระบบและการบริหารจดัการ

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 5 ICT เพือ่การศึกษา

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 4  เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจดัการ มาตรการที ่8  พฒันาระบบบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่2 เพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจดัการอาชีวศึกษา

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ปัจจบุันเทคโนโลยถีอืว่าเป็นส่ิงส าคัญทีค่วรน ามาประกอบการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการใน

ระบบงานอาชีวศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง  สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอยา่งดี  สร้างความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการแกน่ักเรียนนักศึกษา

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้จดัท าโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและการ

บริหารจดัการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศขึ้น  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนให้กบันักเรียน

นักศึกษา  ได้เรียนรู้มากขึ้น  ยงัรวมไปถงึการบริหารจดัการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาด้วยเพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่

นักเรียนนักศึกษา  และบุคลากรในองค์กร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ

5.2 เพือ่ให้การบริการในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาให้กบันักเรียนนักศึกษาได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการบริหารการอาชีวศึกษา

ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัย

6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  มีความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอน และการใช้บริการงานบริหาร

การอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ

6.2 เชิงคุณภาพ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการบริหารการอาชีวศึกษา

ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัย คิดเป็นร้อยละ  80

6.2.2  นักเรียนนักศึกษา  มีความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอน และการใช้บริการงานบริหาร

การอาชีวศึกษา  ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  คิดเป็นร้อยละ  80

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท330,000.00                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2

395,500.00                 

xxxx

1,293,000.00              

-                           

ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4
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เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ได้แก่

8.1 กจิกรรมบอร์ดประชาสัมพนัธ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด บาท

8.2 กจิกรรมปรับปรุงระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ห้องอนิเตอร์เน็ต บาท

8.3 กจิกรรมสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาฯประชุมภาคี 4 ฝ่าย บาท

8.4 กจิกรรมจดัหาโต๊ะนั่งส าหรับอา่นหนังสือ บาท

8.5 กจิกรรมจดัหาเกา้อี้นั่งส าหรับอา่นหนังสือ บาท

8.6 กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงห้องวิทยบริการและห้องสมุด บาท

8.7 กจิกรรมพฒันางานส านักงานวิทยบริการและห้องสมุด บาท

8.8 กจิกรรมซ่อมแซมระบบสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุม บาท

8.9 กจิกรรมพฒันาอปุกรณ์ส่ือการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์วิชวล) บาท

8.10 กจิกรรมจดัซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน บาท

8.1 กจิกรรมการส่ือสารระยะใกล้งานส่ือการเรียนการสอน บาท

8.12 กจิกรรมพฒันาห้องควบคุมระบบไฟฟา้และเคร่ืองเสียงอาคารสระแกว้รวมใจ บาท

8.1 กจิกรรมพน่หมอกควันก าจดัยงุลาย บาท

8.14 กจิกรรมพฒันาห้องปฏิบัติการศูนยก์ าลังคนอาชีวศึกษา บาท

8.2 กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงขอ้มูลขา่วสารบนเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ บาท

8.16 กจิกรรมพฒันาและปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต (SERVER) บาท

8.2 กจิกรรมพฒันาเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ บาท

8.18 กจิกรรมปรับปรุงและพฒันาสายสัญญาณใยแกว้น าแสง(Fiber Optic Cable) บาท

8.2 กจิกรรมพฒันาระบบพสูิจน์ตัวตนการเขา้ใช้งานอนิเทอร์เน็ต (Authentication) บาท

8.20 กจิกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 บาท

8.2 กจิกรรมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ ปีงบประมาณ 2562 บาท

8.22 กจิกรรมประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 บาท

8.2 กจิกรรมบริหารสวัสดิการแกบุ่คคลภายในและภายนอกทัง้ 4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที ่2/2561 บาท

8.24 กจิกรรมบริหารสวัสดิการแกบุ่คคลภายในและภายนอกทัง้ 4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที ่1/2562 บาท

8.3 กจิกรรมจดัเกบ็ขอ้มูลระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook Teacher บาท

 และการจดัท าแผนพฒันาตนเอง ID Plan

8.3 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของภาครัฐ พ .ศ.2562 บาท

8.27 กจิกรรมซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในการเกบ็สัดส่วนวัสดุอปุกรณ์และครุภัณฑ์ บาท

8.3 กจิกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงิน บาท

8.29 กจิกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานบัญชี บาท

8.3 กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS บน Web online บาท

8.31 กจิกรรมพฒันาระบบการผลิตบัตรนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 62 บาท

(เงินค่าท าบัตรนักเรียน/นักศึกษา)

2,018,500.00             

12,000.00         

40,000.00         

20,000.00         

1,500.00          

30,000.00         

40,000.00         

5,000.00          

120,000.00       

40,000.00         

50,000.00         

10,000.00         

125,000.00       

80,000.00         

150,000.00       

75,000.00         

8,000.00          

10,000.00         

2,000.00          

25,000.00         

19,500.00         

19,500.00         

40,000.00         

60,000.00         

35,000.00         

10,000.00         

10,000.00         

12,000.00         

22,000.00         

15,000.00         

150,000.00       

5,000.00          
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8.3 กจิกรรมการจดัท าคู่มือนักเรียน/นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 62 บาท

(เงินค่าคู่มือ)

8.3 กจิกรรมจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ บาท

8.3 กจิกรรมจดัท าวารสาร บาท

8.4 กจิกรรมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โทรสารและเสียงตามสาย บาท

8.4 กจิกรรมจดัซ้ือใบรายงานผลการเรียน (รบ.1) ประจ าปีการศึกษา 2561 บาท

8.4 กจิกรรมบริหารจดัการงานทะเบียน บาท

8.4 กจิกรรมการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการจดัหาครุภัณฑ์ บาท

8.4 กจิกรรมจดัซ้ือครุภัณฑ์ ระดับ อศจ.  (งปม.สอศ.) xxx บาท

8.40 กจิกรรมพฒันาส านักงานอาชีวศึกษาจงัหวัดสระแกว้ (งปม.สอศ.) xxx บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  เพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ

อาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยสีนเทศ

9.2 นักเรียนนักศึกษา  มีความพงึพอใจในการได้รับการบริการทีส่ะดวกรวดเร็ว

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 แบบสอบถามความพงึพอใจ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

403,000.00       

40,000.00         

104,000.00       

10,000.00         

20,000.00         

20,000.00         

180,000.00       
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โครงการที ่10

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบายขอ้ 3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 2 การผลิตและพฒันาครู

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 4  เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจดัการ มาตรการที ่8  พฒันาระบบบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

3.การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่6 ส่งเสริม  สนับสนุน พฒันาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา

                เศรษฐกจิพอเพยีง

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

การบริหารจดัการอาชีวศึกษานั้น  จะต้องมีพฒันาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงถอืว่ามีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง

ด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาทิเช่น  การพฒันาความรู้ในงานด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กบัการปฏิบัติงานในภาระหน้าทีป่ระจ าเพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ

และมีคุณภาพเป็นทีพ่งึพอใจกบันักเรียนนักศึกษา  หรือจะเป็นการให้สวัสดิการต่าง ๆ เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจกบั

บุคลากรของสถานศึกษา

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ จงึได้เล็งเห็นถงึความส าคัญในการพฒันาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จงึได้จดัท าโครงการดังกล่าวขึ้น เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกน่ักเรียนนักศึกษา  ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา

5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา

5.2 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติครูและบคุลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  130 คน 

                    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลการกรทางการศึกษามี

        ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญา

       เศรษฐกจิพอเพยีง  เพือ่ให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลการกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

xxxxx

275,500.00                 

-                           

-                           

-                           

275,500.00               

ขั้นตอนการด าเนินงาน
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ได้แก่

8.1 กจิกรรมยกยอ่งเชิดชูเกยีรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บาท

8.2 กจิกรรมพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา บาท

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

8.3 กจิกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา บาท

8.4 กจิกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 62 บาท

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 61

8.5 โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บาท

8.6 กจิกรรมส่งเสริมครูเขยีนผลงานวิจยั นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ บาท

8.7 กจิกรรมการผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารยแ์ละบุคลากร xxx บาท

ทางการศึกษา  (งปม.สอศ.)

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลการกรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบประเมินการปฏิบัติงานและการได้รับการพฒันาของครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.2 สรุปผลตามโครงการ

30,000.00         

10,000.00         

30,000.00         

10,000.00         

160,500.00       

25,000.00         
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โครงการที ่11

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย  ขอ้  4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 

จดุเน้นยทุธศาสตร์ ขอ้ 6 การบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  มาตรการที ่6  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศ

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

3. การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

5. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน ชุมชน-

และองค์กรท้องถิ่น

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ด้วยงานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพฒันากจิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ 

ได้รับมอบหมายจากทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ด าเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ

พฒันาทักษะวิชาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน กจิกรรมพฒันารูปแบบและยกระดับศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน

(Fix it Center) เป็นศูนยก์ารถา่ยทอดการเรียนรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมืออปุกรณ์การประกอบ

อาชีพ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในครัวเรือน รวมถงึพฒันานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ชุมชน เพือ่พฒันาให้นักเรียน

นักศึกษา เกดิการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยพฒันาการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน เรียนรู้แบบบูรณาการ

มีจติอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญและยามมีภัยพบิัติต่างๆ โดยมีก าหนดการด าเนินโครงการภายใน

ระยะเวลา ๑๕ วัน (นับจากวันสุดท้ายของการจดัต้ังศูนย)์ ในการด าเนินงาน

โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพื่อบริการซ่อม เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการเกษตร ยานพาหนะเคร่ืองใช้ไฟฟา้เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ 

5.2 เพือ่พฒันาให้นักเรียน นักศึกษามีจติอาสา มีทักษะวิชาชีพทีเ่ขม้ขน้สามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบ

5.3 เพือ่สร้างความเช่ือมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง

5.4 เพือ่สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กบัประชาชน

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวัดสระแกว้และบริเวณใกล้เคียง 

ร้อยละ 80  ได้เขา้รับบริการ

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 ครูจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ การเรียนรู้กบัการท างาน

6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจติอาสาน าวิชาชีพไปบริการชุมชน

6.2.3 ผู้รับบริการ รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพือ่ลดค่าใช้จา่ยในการซ่อม

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

อาชีพต่อไป

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ได้แก่

8.1 กจิกรรมพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน  (งปม. สอศ.) บาท

 (Fix it Center Thailand 4.0)

8.2 กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา  (งปม. สอศ.) บาท

"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562"

8.3 กจิกรรมอาชีวะอาสา ขบัรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 บาท

8.4 กจิกรรมอาชีวะอาสา ขบัรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 บาท

8.5 กจิกรรมพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน  (งปม. สอศ.) บาท

 (FiX it Center ) ศูนยถ์าวรประจ าจงัหวัด

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 สามารถให้บริการประชาชนเพือ่เป็นการลดรายจา่ยให้แกป่ระชาชนและชุมชนได้

9.2 มีการสนับสนุนให้มีโครงการนี้อยา่งต่อเนื่อง

9.3 นักเรียน นักศึกษาของวทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีหน่วยใหบ้ริการ เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ ในการปฏบิติังานจริงได้

9.4 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกบักบัการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ อปุกรณ์การประกอบอาชีพ ยานพาหนะ 

และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

9.5 ประชาชนในชุมชนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับในการฝึกอบรมวิชาชีพ ไปประกอบอาชีพได้

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ

10.1 แบบสอบถามความพงึพอใจ

10.2 การติดตามผลการด าเนินงาน

1,140,000.00              

-                           

-                           

-                           

-                           

1,140,000.00             

500,000.00       

20,000.00         

62,600.00         

62,600.00         

494,800.00       



93

โครงการที ่ 12

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบายขอ้ 2 การผลิต พฒันาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 4 ผลิต พฒันาก าลังคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของการพฒันาประเทศ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 2  เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มาตรการที ่ 4  ผลิตและพฒันาก าลังคน

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

1.ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

จดุเน้นขอ้ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกบัหน่วยงาน ชุมชน-

และองค์กรท้องถิ่น

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ ได้ด าเนินการจดัต้ังศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการ

พฒันาระบบบริหารวิสาหกจิเพือ่การศึกษา เพือ่สนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่โดยผ่านศูนยบ์่มเพาะในสถาน -

ศึกษาในรูปแบบธุรกจิร่วมกบัผู้ประกอบการในพืน้ที ่เพือ่สร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจมีประสบการณ์

ในการประกอบธุรกจิและสามารถสร้างธุรกจิในรูปแบบของตัวเองได้

ดังนั้น ศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ จงึได้ด าเนินการพฒันาศักยภาพ-

ของการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพือ่ให้การปฏิบัติงานของการบ่มเพาะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นักเรียน-

นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้ และสามารถเร่ิมต้นการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ได้อยา่งมีคุณภาพและต่อเนื่องตรงตาม-

วัตถปุระสงค์ของการจดัต้ังศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพการบม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเปน็มืออาชีพ
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5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้เขา้รับการบ่มเพาะ มีความรู้

ความเขา้ใจเร่ืองการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ

5.2 เพือ่ให้สร้างขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงานการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นไปอยา่ง

5.3 เพือ่ให้การด าเนินงานของการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบังเกดิ-

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษา ครูทีป่รึกษาธุรกจิ และผู้สนใจเขา้ร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเขยีน

แผนธุรกจิ  จ านวน 100 คน

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 ผู้เขา้รับการบ่มเพาะ ครูทีป่รึกษากลุ่มธุรกจิ มีความพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและสามารถ

น าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

6.2.2 การด าเนินงานการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นไปอยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการ

สร้างทีมงานทีเ่ขม้แขง็และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิผลต่อสถานศึกษา

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

มีประสิทธิภาพ

ประสิทธผล
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

ได้แก่

8.1 กจิกรรมพฒันาศักยภาพผู้เขา้รับการบ่มเพาะ  "ศึกษาดูงาน" บาท

8.2 กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการใหม่ "การเร่ิมต้นธุรกจิ" บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 นักเรียนนักศึกษาและผู้ทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการพฒันาศักยภาพผู้เขา้รับการบ่มเพาะ มีความรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ

9.2 ทีมงานได้รับการสร้างขวัญและก าลังใจท าให้การปฏิบัติงานการบ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาเป็น-

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

9.3 การด าเนินงานของการบม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพและบงัเกิดประสิทธผิล

10 การติดตาม และการประเมินผล

10.1 แบบสอบถาม

10.2 สรุปรายงานผลตามโครงการ

40,000.00         

-                           

-                           

-                           

-                          

60,000.00                  

-                           

20,000.00         
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โครงการที ่ 13

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย ขอ้  6 การพฒันาระบบและการบริหารจดัการ

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 3 การทดสอบการประเมินการประกนัคุณภาพฯ ขอ้ 6 การบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

                                    จดุเน้นขอ้ที ่ 7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ปัจจบุันวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้ ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนมาเป็น 23 ปี ซ่ึงได้มีอาคารหอประชุม

เพือ่รองรับการท ากจิกรรมของนักเรียนนักศึกษาจ านวน 3,200 คน  เพือ่ปรับภาพลักษณ์ในการจดัการบริหารอาชีวศึกษานั้น

จะต้องมีความพร้อมในการจดัการ  เพือ่ให้สถานศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา  โดยจะต้องยดึหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

และมีแนวทางการปฏิบัติให้กบับุคลากรในสถานศึกษาได้ปฏิบัติให้ถกูต้องและตรงตามเกณฑ์งานประกนัคุณภาพภายนอก

ดังนั้น  วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  จงึได้จดัท าโครงการปรับปรุงหอประชุมภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

เพือ่ให้สถานศึกษามีหอประชุมทีม่ีมาตรฐานมีความแขง็แรงคงทน สวยงาม และปลอดภัยต่อนักเรียน-นักศึกษา

บุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกทีม่าติดต่อกบัวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

5 วตัถุประสงค์
5.1 เพือ่พฒันาอาคารเรียน  อาคารปฏิบัติงาน   ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน  

5.2 เพือ่ปรับภาพลักษ์การบริหารจดัการของสถานศึกษาให้มีแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ประกนั

คุณภาพภายนอก

โครงการปรับปรุงหอประชุม
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6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 อาคารหอประชุมทีไ่ด้มาตรฐานมีความแขง็แรงปลอดภัย สวยงาม จ านวน 1 อาคาร

6.1.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการ และมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพภายนอก

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการพฒันาอาคารหอประชุม  ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก   

ให้ได้มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ  80

6.2.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีการปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการ และมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพภายนอก  คิดเป็นร้อยละ  90

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ
        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

1,000,000                  

-                           

0

-                           

0

1,000,000                 

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4
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9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความพงึพอใจในการพฒันาตามโครงการปรับปรุงหอประชุม

และเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

9.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้  มีระบบการปฏิบัติงาน  พืน้ทีก่ารปฏิบัติงานทีม่ีความพร้อมในการใช้งานเพือ่

รองรับความต้องการเขา้ใช้บริการของนักเรียนนักศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

10 การติดตาม และการประเมินผล 
10.1 แบบประเมินความพงึพอใจ

10.2 สรุปผลตามโครงการ
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โครงการที ่ 14

1 ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                   ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่าย

      วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

2 ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

R โครงการตามภาระงานประจ า

โครงการพเิศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

นโยบายรัฐบาลขอ้ที ่ 4  การศึกษาและการเรียนรู้  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    

จดุเน้นเชิงนโยบาย ขอ้  6 การพฒันาระบบและการบริหารจดัการ

จดุเน้นยทุธศาสตร์ขอ้ 3 การทดสอบการประเมินการประกนัคุณภาพฯ ขอ้ 6 การบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

ยทุธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3

4.การเสริมสร้างพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการสถาบันอาชีวศึกษา

กลยทุธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

                                    จดุเน้นขอ้ที ่7 ปรับภาพลักษณ์การบริหารจดัการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

4 สภาพปจัจุบนั/หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็น

ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด

พร้อมทัง้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และด าเนินการ

ตามแผนทีก่ าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ด าเนินการเพือ่พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงาต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา  และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าทีใ่นการให้ค าปรึกษา

ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพือ่ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ดังน้ัน เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

และสนองโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว  โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงได้ด าเนินการจัดท า

โครงการการด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
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โครงการประชุมสัมมนาเพือ่ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ขึ้น

5 วตัถุประสงค์

5.1 เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

5.2 เพือ่ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

6 เปา้หมาย และตัวชี้วดัส าเร็จ

6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาจงัหวัดสระแกว้ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพภายนอก

6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพของสถานศึกษาสู่การประเมินและ

รับรองคุณภาพ ระดับภาคพืน้เอเชียแปซิฟกิ

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ

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

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ

2. ประชุม/จดัท าค าส่ัง

3. ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

4. ด าเนินงานตามโครงการ

5. สรุปผลและรายงานผล

7.2 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

7.3 สถานทีด่ าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว้

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งทีม่า การด าเนินโครงการ

        จากเงินงบประมาณ สอศ.  บาท

        จากเงินรายได้สถานศึกษา บาท

        จากเงินอดุหนุนเรียนฟรี  (ค่าจดัการเรียนการสอน) บาท

                                    (พฒันาคุณภาพผู้เรียน) บาท

        จากเงินอื่น ๆ  บาท

เปน็เงินงบประมาณทัง้สิ้น บาท 

50,000.00                  

0

-                           

0

50,000                     

ขั้นตอนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ไตรมาสที ่ 1 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 4

-                           
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ได้แก่

8.1 กจิกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . บาท

8.2 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับแผนกวิชา วิทยาลัย บาท

8.3 กจิกรรมนิเทศติดตามแฟม้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ บาท

งานและแผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา  2561

8.4 กจิกรรมการประชุมสัมมนาด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา บาท

8.5 กจิกรรมก าหนดมาตรฐานการศกษึาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา บาท

8.6 กจิกรรมจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานฯ บาท

8.7 กจิกรรมจดัท าแผนการประจ าปีของสถานศึกษา บาท

8.8 กจิกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา บาท

8.9 ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บาท

9 ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9.1 ช่วยกระตุ้นให้มีการพฒันาตนเอง

9.2 คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา และการประกนัคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา

9.3 สถานศึกษาน าผลการอบรมไปพัฒนาการด าเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลและวางแผนงาน

10 การติดตาม และการประเมินผล 

10.1 แบบประเมินความพงึพอใจ

10.2 สรุปผลตามโครงการ

10,000.00

xxx

xxx

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท ารายงานประจ าปี

xxx

xxx

xxx

20,000.00

15,000.00

5,000.00



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวมเป็นเงนิ

รวมทัง้สิน้เป็นเงนิงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 51,313,923 51,313,923

1.2 งบลงทุน 17,550,300 17,550,300

  - ค่าครุภัณฑ์ พสัดุ /การเงิน 5,403,000 5,403,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง พสัดุ /การเงิน 12,147,300 12,147,300

2

โครงการตามภาระงาน

สถานศึกษา 7,298,300 7,298,300

2.1 1.โครงการปรับภาพลักษณ์และ
เสริมสร้างสถานศึกษาใหไ้ด้

มาตรฐานอาชวีศึกษา

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

796,300 796,300

2.2 2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ

มาตรฐานด้วยการสร้างองค์ความรู้

ทีห่ลากหลาย
ฝ่ายวิชาการ

191,000 191,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562

วทิยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวดัสระแก้ว

หน่วย : บาท



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

2.3 3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย 

คนดี คนเก่ง และมีความสุข

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

837,000 837,000

2.4 4.โครงการปฏิรูปการจัด

การศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ

ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและเขตพัฒนา

เศรษฐกิจ

4 ฝ่ายวิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว

565,000 565,000

2.5 5.โครงการเพิม่ปริมาณผู้เรียน

อาชีวศึกษาด้วยการสร้างโอกาส

ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน

ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน

นักศึกษา

116,000 116,000

2.6 6.โครงการปรับภาพลักษณ์การ

จัดการเรียนการสอนสายวชิาชีพ

ในเชิงประจักษ์
ฝ่ายวิชาการ

200,000 200,000

2.7 7.โครงการยกระดับคุณภาพการ
จดัการอาชวีศึกษาด้วยการเพิม่

บทบาทภาครัฐและเอกชนในการ

ผลิตก าลังคนอาชวีศึกษา

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายพฒันาฯ

145,000 145,000

2.8 8.โครงการพฒันาเครือขา่ยความ
ร่วมมือและการบริหารจดัการเพือ่

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายพฒันาฯ

184,000 184,000



ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้จ่าย ทีใ่ช้ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

2.9 9.โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ
เรียนการสอนและการบริหาร

จดัการอาชวีศึกษาด้วยระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากร

1,688,500 1,688,500

2.10 10.โครงการพฒันาและเสริมสร้าง
คุณภาพชวีติครูและบคุลากร

ทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหารฯ

265,500 265,500

2.11 11.โครงการพฒันารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซ่์อมสร้าง

เพือ่ชมุชน (Fix it Center)

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหารฯ

1,140,000 1,140,000

2.12 12.โครงการพฒันาศักยภาพการบม่
เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาเพือ่

กา้วสู่ความเปน็มืออาชพี

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหารฯ

170,000 170,000

2.13 13.โครงการปรับปรุงหอประชมุ ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหารฯ

1,000,000 1,000,000

2.14 14.โครงการการด าเนินการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

ฝ่ายแผนฯ/ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหารฯ

50,000 50,000

3

โครงการตาม พ.ร.บ.ตาม
งบประมาณ

4

โครงการพิเศษ (ไมใ่ชเ้งนิ สอศ./
สถานศึกษา)



 

 

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4  
ภำคผนวก 

 





ยุทธศาสตร์ที ่1   ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

กลยุทธ์  7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานอาชวีศึกษา

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

เสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน รายได้ งานประชาสัมพนัธ์

อาชีวศึกษา 2.กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการแก่ 10,000.00 นางสาวอรุารัตน์ รัตนวงศ์

บุคคลภายนอก รายได้ งานประชาสัมพนัธ์

3.กิจกรรมจัดท าส านักงานงานอาคาร

สถานที่

50,000.00 นายอมรเทพ เกษตรบดี

รายได้ งานอาคารสถานที่

4.กิจกรรมปรับปรุงห้องเก็บเคร่ืองมือแผนก 40,000.00 นายสุริยา  พมิพท์อง

วิชาเคร่ืองกลอุตสาหกรรม เรียนฟรี แผนกวชิาเคร่ืองกล

5.กิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนการสอน- 33,000.00 นางณัฐธิชา  โสภา

มัลติมีเดีย รายได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.กิจกรรมซ่อมแซมห้องน  า แผนก- 100,000.00 นายธีระยุทธ มอญขาม

วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง รายได้ วชิาช่างไฟฟา้ก าลัง

7.ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาเทคนิค 30,000.00 นายประกติ บบัพาน

พื นฐาน รายได้ เทคนิคพื นฐาน

8.กจิกรรมห้องแสดงนิทรรศการและเผย- 100,000.00 นางสาวสมแสง อรัญญวาศรี

แพร่ผลงานงานทางวิชาการของคณะครู

และนักเรียนนักศึกษา เรียนฟรี

พื นฐานสามัญ

9.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน 40,000.00      นายพเิชษฐ  อนิทร์ค า

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รายได้ แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์

10.กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 30,000.00      นายพเิชษฐ  อนิทร์ค า

รายได้ แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์

11.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื นทีป่ฏิบัติ 60,000.00      นายสมหมาย ศรีสุทธิ์

งานเชื่อมไฟฟ้า เรียนฟรี ช่างเชื่อมโลหะ

12.กิจกรรมพัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 70,000.00      นางสาวลัดดาวลัย์ อาระสา

ธุรกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

13.กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนวิชาปฏิบัติงาน 25,000.00      นางสาวจินตนา หนูบุญรักษ์

แผนกวิชาศิลปกรรม (ห้องแสดงผลงาน) เรียนฟรี ศิลปกรรม

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการปรับภาพลักษณ์และ 14.กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 70,000.00      นางนริศรา ค าสนิท

เสริมสร้างสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน แผนกวิชาโลจิสติกส์ เรียนฟรี แผนกวชิาโลจิสติกส์

อาชีวศึกษา 15.กิจกรรมจัดสถานทีเ่รียนรู้เทคโนโลยี 50,000.00      นายธงชัย การบรรจง

เฉพาะทาง สาขางานการบัญชี เรียนฟรี แผนกวชิาการบญัชี

16.กจิกรรมพฒันาห้องเรียน แผนกวิชา 30,000.00      แผนกวชิาคหกรรม

คหกรรม เรียนฟรี
17.กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียน แผนกวชิาก่อสร้าง 30,000.00      นายขจรเกียรติ รักษา

เรียนฟรี แผนกวชิาก่อสร้าง

18.กิจกรรมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 20,000.00      นายสัญญา งาสระน้อย

เรียนฟรี ฝ่ายพฒันากิจการฯ

19.โครงการขับขี่ปลอดภัย xxx ฝ่ายพฒันากิจการฯ

รวมทัง้สิ้น 796,300.00    

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่ 2   สร้างผู้เรียนให้มคุีณภาพมาตรฐาน

กลุยุทธ์ 1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดว้ยวิธีการทีห่ลากหลายตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัด 1.กิจกรรมการประกวดโครงงานวิชาชีพ 20,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

การเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน  (Project) ตามหลักสูตร เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย 2.กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของ 5,000.00 นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร

นักศึกษาต่อคุณภาพครู เรียนฟรี งานหลักสูตร

3.กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนฯ 5,000.00 นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร

เรียนฟรี งานหลักสูตร

4.กิจกรรมทกัษะภาษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000.00 นางวลัยา จันทร์จ าเริญ

 Christmas เรียนฟรี (สามัญ) อังกฤษ

5.กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  10,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

(เอสโซ่) ปี 2561) เรียนฟรี (สามัญ) วิทย์

6.กิจกรรมการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 5,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

เรียนฟรี (สามัญ) ภาษาไทย

7.กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ 5,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

เรียนฟรี (สามัญ) ภาษาไทย

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัด 8.กจิกรรมที่1 พฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 50,000.00      นายธรรมนูญ  แก้วเสถียร

การเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน รายวิชา กจิกรรมที ่2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนฟรี งานหลักสูตร

ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

9.กิจกรรมแข่งขันฮอนด้าประหยัดน  ามัน 30,000.00      นายสุริยา พิมพ์ทอง

เชื อเพลิง แผนกวิชาเคร่ืองกล

10.กิจกรรมฝึกซ่อมบ ารุงและประกอบ 40,000.00      นางณัฐธิชา โสภา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เรียนฟรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

11.กิจกรรมภาษาอาเซียนวันละค า 5,000.00        นางวัลยา จันทร์จ าเริญ

เรียนฟรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

12.กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 8,000.00        นายรัตพงษ์  จรัสพันธ์

เรียนฟรี สามัญ (คณิตศาสตร์)

13.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 1,500.00        นางอุบลรัตน์ พาภักดี

เรียนฟรี สามัญ (สังคม)

14.กิจกรรมตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย 1,500.00        นายวิรัตน์ หันทยุง

เรียนฟรี สามัญ (สังคม)

15.กจิกรรมทัศนศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้ งปม.สอศ. ฝ่ายวชิาการ

ภาษาอังกฤษ

16.กิจกรรมลดปญัหาออกกลางคันของผู้เรียน งปม.สอศ. ฝ่ายพฒันากิจการ

รวมทัง้สิ้น 191,000.00



ยุทธศาสตร์ที ่1  ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที ่ 2   สร้างผู้เรียนให้มคุีณภาพมาตรฐาน

กลยุทธ์  3  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    1. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสืบสาน 5,000.00 นายเริงชัย  บญุสรรค์

ปลูกฝังความเปน็ไทย  คนดี  คนเก่ง  วัฒนธรรมเบื องบูรพาและงานกาชาด เรียนฟรี งานแนะแนวอาชีพฯ

และมีความสุข 2. กิจกรรมจัดนิทรรศการงานสมโภชยุทธ- 5,000.00 นายเริงชัย  บญุสรรค์

หัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียนฟรี งานแนะแนวอาชีพฯ

3. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและ 10,000.00 นายไมตรี  แสนวนันา

พัฒนาทักษะชีวิต เรียนฟรี งานปกครอง

4. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 150,000.00 นายไมตรี  แสนวนันา

(ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ) (ค่าธรรมเนียม) งานปกครอง

5. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา- 20,000.00 นายไมตรี  แสนวนันา

เสพติด  อบายมุข เรียนฟรี งานปกครอง

6. กิจกรรมเทคนิคสระแก้วอาสาพัฒนา 20,000.00 นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

เคล่ือนที่ เรียนฟรี โครงการพิเศษ

7. กิจกรรมจัดซื อเวชภัณฑ์ยา 40,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

(เงินบ ารุงห้องพยายาล) งานสวัสดิการฯ

8.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 3,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ

9.กิจกรรมอาหารปลอดภัย  5,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ

10.กิจกรรมพัฒนาระบบน  าด่ืมเพือ่นักเรียน 20,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

นักศึกษา (เงินบ ารุงห้องพยาบาล) งานสวัสดิการฯ

11.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 250,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

(เงินตรวจสุขภาพ) งานสวัสดิการฯ

12.กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ 500,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

(เงินประกันชวีิต) งานสวัสดิการฯ

13.กิจกรรมบริจาคโลหิต 3,000.00        นายวรัิตน์ หนัทยุง

เรียนฟรี งานสวัสดิการฯ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม    14.กิจกรรมเสริมสร้างคนดี  คนเก่ง 254,000.00 นายพยนต์ เหมือนวร

ปลูกฝังความเปน็ไทย  คนดี  คนเก่ง  และมีความสุขตามหลักปรัชญาของ เรียนฟรี 94,000 งานกิจกรรมฯ

และมีความสุข เศรษฐกิจพอเพียง รายได้ 160,000

15.กจิกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา 20,000.00 นายพยนต์ เหมือนวร

พระมหากษตัริย์ และการปกครองระบอบประชา เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ

ธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ

16.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย  40,000.00 นายพยนต์ เหมือนวร

วัฒนธรรมไทย  และวัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ

17.กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและ 300,000.00 นายพยนต์ เหมือนวร

นันทนาการระดับภาคและชาติ เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ

18.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 80,000.00 นายพยนต์ เหมือนวร

จริยธรรมด้านกระบวนการลูกเสือ เรียนฟรี งานกิจกรรมฯ

19.กิจกรรม  To Be number  one 15,000.00 นางสาวดวงกมลรัตน์ พุ่มลา

และศูนย์เพือ่นใจวัยรุ่น เรียนฟรี งาน To Beฯ

20.กิจกรรมนักศึกษาอาชีวะ รักการอ่าน 5,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

เรียนฟรี ห้องวิทยบริการฯ

21.กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกิจกรรม 30,000.00 นายธงชัย การบรรจง

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรียนฟรี แผนกวิชาการบัญชี

22.กิจกรรม "จิตอาสา การรณรงค์ลดการ- 2,000.00 นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

ใช้พลาสติก" เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ

23.กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน นักศึกษา 5,000.00 นายสัญญา งาสระน้อย

เรียนฟรี งานครูทีป่รึกษา

24.กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเฉลิม- 15,000.00 นายสัญญา งาสระน้อย

พระเกียรติ เรียนฟรี งานครูทีป่รึกษา

25.กิจกรรมเสริมสร้างภมูิคุ้มกันความปลอดภยั xxx ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

26.กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (งปม.สอศ.) งานกิจกรรมฯ

27.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (งปม.สอศ.) งานกิจกรรมฯ

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

28.กิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัด (งปม.สอศ.) งาน อศจ.

29.กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

รวมทัง้สิ้น (ไม่ได้รวมกับเงินค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) 1,047,000.00 



ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่ 3  ยกระดบัทักษะฝีมอือาชพี

กลยุทธ์  1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดว้ยวิธีการทีห่ลากหลายตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

4.  โครงการปฏรูิปการจัดการศึกษาให้ 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 210,000.00 นางสาวนวลน้อง ชูจันทร์

ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ทักษะพื นฐาน ระดับ อศจ.และชาติ เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

ของตลาดแรงงานและเขตพฒันาเศรษฐกิจ 2. กิจกรรมทดสอบความรู้ความถนัดทาง 50,000.00 นางนวลน้อง ชูจันทร์

พเิศษ วิชาชีพนักศึกษาใหม่ เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

3. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการ 10,000.00 นางนวลน้อง ชูจันทร์

ทดสอบทางการศึกษา (V-net) เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

4. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 50,000.00      นางนวลน้อง ชูจันทร์

ปีการศึกษา  2561 เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

5. กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาค 40,000.00      นางนวลน้อง ชูจันทร์

เรียน ภาคเรียนที ่2/2561 เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

6. กิจกรรมทดสอบผลการเรียนปลายภาค 40,000.00 นางนวลน้อง ชูจันทร์

เรียน ภาคเรียนที ่1/2562 เรียนฟรี งานวดัผลและประเมินผล

7. กิจกรรมส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพ 15,000.00       นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

(108 อาชีพ) เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ

8.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า 100,000.00 นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รายได้ งานวิจัยฯ

9.กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 20,000.00 นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์

"ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม"่

ระดับวิทยาลัยฯ รายได้ งานวิจัยฯ

10.กิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 30,000.00 นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์

"ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่ใหม่

ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว รายได้ งานวิจัยฯ

11. กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ งปม.สอศ. ฝ่ายแผนฯ

ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. ฝ่ายวิชาการ

รวมทัง้สิ้น 565,000.00    

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชพี

มาตรการที ่ 4  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

กลยุทธ์ 4 ส่งเสรมิ สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยรว่มมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรทอ้งถ่ิน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 1. กิจกรรมอุดหนุนทุนการศึกษา (งปม.สอศ.)

ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้ับ 2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (งปม.สอศ.) แผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ

ผู้เรียน ทวิศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

3. กจิกรรมสนับสนุนการจดัการศึกษา (งปม.สอศ.)

ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน

4. กจิกรรมแนะแนวการเขา้เรียนอาชีวศึกษา 55,000.00      นายเริงชัย บุญสรรค์

ประจ าปีการศึกษา 2562 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ

5. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 5,000.00        นายเริงชัย บุญสรรค์

ใหม่ ปีการศึกษา 2562 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ

6. กิจกรรมรับรายงานตัวสัญญานักเรียน 56,000.00      วา่ที่ ร.ต.โอเติ น หวยครบรีุ

นักศึกษาใหม่ปีการศกึษา 2562 รายได้  งานทะเบียน

รวมทัง้สิ้น 116,000.00    

ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชพี

มาตรการที ่ 5  ส่งเสริมเส้นทางอาชพี

กลยุทธ์  4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

กลยุทธ์  5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

6. โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการ 1. กิจกรรมศึกษาดูงานเพือ่สร้างทัศนคติ 150,000.00 แผนกวิชาทุกแผนก

เรียนการสอนสายวชิาชีพในเชิงประจักษ์ ทีดี่ต่อวิชาชีพ เรียนฟรี ฝ่ายวิชาการ

2. กิจกรรมติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 10,000.00 นายสัญญา งาสระน้อย

ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปี เรียนฟรี งานครูทีป่รึกษา
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3. กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 10,000.00 นายเริงชัย บญุสรรค์

และพธิมีอบประกาศนียบตัรปกีารศึกษา2561 เรียนฟรี งานแนะแนวฯ

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

6. โครงการปรับภาพลักษณ์การจัดการ 4. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 30,000.00 นายสัญญา งาสระน้อย

เรียนการสอนสายวชิาชีพในเชิงประจักษ์ เรียนฟรี งานครูทีป่รึกษา

5. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน (งปม.สอศ.) ศูนย์บ่มเพาะ

6. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (งปม.สอศ.) งานแนะแนว

(งปม. สอศ. ส่วนกลาง  ชุมชน หน่วยงาน 

และองค์กรท้องถิ่น)

8. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนจากส านักพระราชวัง

เฉลิมราชกุมารี  

รวมทัง้สิ้น 200,000.00    

ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

มาตรการที ่ 6  สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศ

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม   สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชน  และองค์กรท้องถ่ิน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐ งาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนฟรี งานทวิภาคี

และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 2.กิจกรรมนิเทศครูฝึกในสถานประกอบการ 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

เรียนฟรี งานทวิภาคี

3.กิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกงาน ฝึกประสบ 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

การณ์วิชาชีพ เรียนฟรี งานทวิภาคี

4.กิจกรรมติดตามซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 10,000.00      นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

จักรยานพระราชทาน เรียนฟรี งานโครงการพิเศษ

5.กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการเ 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

พือ่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียน เรียนฟรี งานทวิภาคี

การสอนระบบทวิภาคี

6.กิจกรรมการเขียนแผนฝึกใน- 25,000.00      นายสันติ ก าลังดี

สถานประกอบการ เรียนฟรี งานทวิภาคี

7.กิจกรรมเขียนสัญญาการฝึกประสบการณ์ 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

วิชาชีพ เรียนฟรี งานทวิภาคี

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

7.  โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ 8.กิจกรรมปัจฉิมการฝึกงาน ฝึกประสบ- 15,000.00      นายสันติ ก าลังดี

อาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐ การณ์วิชาชีพ เรียนฟรี งานทวิภาคี

และเอกชนในการผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา 9.กิจกรรมพฒันาอาชีพแก่เด็กและเยาวชน 20,000.00      นายณรงค์ศักด์ิ ศรีตาล

ในถิ่นทรุกันดารภายใต้โครงการพฒันา- เรียนฟรี งานโครงการพเิศษ

การศึกษาวชิาชีพตามแนวพระราชด าริสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รวมทัง้สิ้น 145,000.00    

ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน

มาตรการที ่ 7  สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืในตา่งประเทศ

กลยุทธ์  5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

8. โครงการพฒันาความร่วมมือบริหาร 1. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในการ 25,000.00      นายสุพัฒ  ลีอุดม

จัดการเพื่อเตรียมความพร้อมและการสู่ จัดการอาชีวศึกษา รายได้ งานความร่วมมือ

ประชาคมอาเซียน 2. กิจกรรมขอรับอาสาสมัครจีน 159,000.00     ฝ่ายวิชาการ

ประจ าปีการศึกษา 2562 รายได้

3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

ภาคภาษาอังกฤษ MEP

4. กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่ (งปม.สอศ.) ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาอาชีวศึกษาไทย 

รวมทัง้สิ้น 184,000.00    

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ที ่4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ

มาตรที ่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชวีศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

9.  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเรียน 1.กิจกรรมบอร์ดประชาสัมพันธ์ - 1,500.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา งานวทิยบริการและหอ้งสมุด เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.กิจกรรมปรับปรุงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

ห้องอินเตอร์เน็ต เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

3.กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 10,000.00      นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

ศึกษาฯประชุมภาคี 4 ฝ่าย เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

4.กิจกรรมจัดหาโต๊ะน่ังส าหรับอ่านหนังสือ 50,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

5. กิจกรรมจัดหาเก้าอี น่ังส าหรับอ่าน- 40,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

หนังสือ เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

6.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องวิทย- 120,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

บริการและห้องสมุด เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

7. กิจกรรมพัฒนางานส านักงานวิทยบริการ- 5,000.00 นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

และห้องสมุด เรียนฟรี งานวิทยบริการและหอ้งสมดุ

8. กิจกรรมซ่อมแซมระบบสัญญาณภาพ- 40,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

และเสียงห้องประชุม เรียนฟรี งานส่ือการเรียนการสอน

9. กิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์ส่ือการเรียน 30,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

การสอน (ครุภัณฑ์วิชวล) เรียนฟรี งานส่ือการเรียนการสอน

10.กิจกรรมจัดซื อครุภัณฑ์ส่ือการเรียน 40,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

การสอน เรียนฟรี งานส่ือการเรียนการสอน

11.กิจกรรมการส่ือสารระยะใกล้งานส่ือ 12,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

การเรียนการสอน เรียนฟรี งานส่ือการเรียนการสอน

12.กิจกรรมพัฒนาห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 25,000.00 นายศุภเขตต์ ศูนย์โศรก

และเคร่ืองเสียงอาคารสระแก้วรวมใจ เรียนฟรี งานส่ือการเรียนการสอน

13.กิจกรรมพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 2,000.00 นายวรัิตน์ หนัทยุง

เรียนฟรี งานสวสัดิการฯ

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

9.  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเรียน 14.กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย-์ 10,000.00      นายนิพทัธ ์สองสี

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ก าลังคนอาชีวศึกษา รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15.กิจกรรมพฒันาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร- 8,000.00        นายนิพทัธ ์สองสี

บนเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

16.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องควบคุม- 75,000.00      นายนิพทัธ ์สองสี

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (SERVER) รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

17.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต- 150,000.00 นายนิพทัธ ์สองสี

ภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

18.กจิกรรมปรับปรุงและพฒันาสายสัญญาณ- 80,000.00      นายนิพทัธ ์สองสี

ใยแก้วน าแสง(Fiber Optic Cable) รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

19.กิจกรรมพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนการ- 125,000.00     นายนิพทัธ ์สองสี

เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) รายได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ

20.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15,000.00 นางสาวล าพงึค์ วอทอง

สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

21.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย- 22,000.00 นางสาวล าพงึค์ วอทอง

เทคนิคสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

22.กิจกรรมประชุมผู้บริหาร ครู และบคุลากร 12,000.00      นางสาวล าพงึค์ วอทอง

ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

23.กิจกรรมบริหารสวสัดิการแก่บคุคลภายในและ 10,000.00      นางสาวล าพงึค์ วอทอง

ภายนอกทั ง 4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

24.กิจกรรมบริหารสวสัดิการแก่บคุคลภายในและ 10,000.00      นางสาวล าพงึค์ วอทอง

ภายนอกทั ง 4 ฝ่าย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 รายได้  งานบริหารงานทั่วไป

25.กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลระบบบนัทกึประวติั 35,000.00 นางณัฐธชิา โสภา

การปฏบิติังาน Logbook Teacher 

 และการจัดท าแผนพฒันาตนเอง ID Plan รายได้ งานบคุลากร

26.กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการจดัซื อ 60,000.00 นายธรีะยุทธ มอญขาม

จัดจ้างและการบริหารพสัดุของภาครัฐ พ.ศ.2562 รายได้ งานพสัดุ

27.กิจกรรมซื อวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในการ 40,000.00 นายธรีะยุทธ มอญขาม

เก็บสัดส่วนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ รายได้ งานพสัดุ



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

9.  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเรียน 28.กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงิน 19,500.00 นายขจรเกียรติ รักษา

การสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา รายได้ งานการเงิน

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 29.กจิกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานบัญชี 19,500.00       นางสาวกนกพร หมอกขุนทด

รายได้ งานบญัชี

30.กิจกรรมเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5,000.00         นางสาวกนกพร หมอกขุนทด

ด้านบัญชีในระบบ GFMIS บน Web online รายได้ งานบัญชี

31..กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตบัตร 150,000.00 วา่ที่ ร.ต.โอเติ น หวยครบรีุ

นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 62 ทะเบียน

(เงินค่าท าบัตร)

32.กิจกรรมการจัดท าคู่มือนักเรียน/ 180,000.00 วา่ที่ ร.ต.โอเติ น หวยครบรีุ

นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 62 ทะเบียน

(เงินค่าคู่มอื)

33.กิจกรรมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 20,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์

34.กิจกรรมจัดท าวารสาร 20,000.00      นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

รายได้  งานประชาสัมพันธ์

35.กิจกรรมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 10,000.00 นางสาวอุรารัตน์ รัตนวงศ์

โทรสารและเสียงตามสาย รายได้  งานประชาสัมพันธ์

36.กิจกรรมจัดซื อใบรายงานผลการเรียน(รบ.1) 104,000.00     วา่ที่ ร.ต.โอเติ น หวยครบรีุ

ประจ าปกีารศึกษา 2561 รายได้ ทะเบียน

37.กิจกรรมบริหารจัดการงานทะเบียน 40,000.00 วา่ที่ ร.ต.โอเติ น หวยครบรีุ

รายได้ ทะเบียน

38.กิจกรรมการเพิม่ประสิทธิภาพการ 403,000.00 แผนกวิชา/งาน

เรียนการสอนด้วยการจัดหาครุภัณฑ์ รายได้

39.กิจกรรมจัดซื อครุภัณฑ์ ระดับ อศจ.  (งปม.สอศ.) อาชีวศึกษาจังหวดัสระแก้ว

40.กิจกรรมพัฒนาส านักงาน (งปม.สอศ.) อาชีวศึกษาจังหวดัสระแก้ว

อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

รวมทัง้สิ้น 2,018,500.00 



ยุทธศาสตร์ที ่4  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ

มาตรที ่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์  6  ส่งเสรมิ  สนับสนุน  พัฒนาคุณภาพชีวิตคร ู และบคุลากรทางการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

10. โครงการพฒันาและเสริมสร้าง 1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และยกย่อง 25,000.00 นางณัฐธชิา โสภา

คุณภาพชีวติครูและบคุลากรทางการศึกษา เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรฯ รายได้ งานบุคลากร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 2. กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ 160,500.00 นางณัฐธชิา โสภา

ชีวิตครูและบุคลากรฯ รายได้ งานบุคลากร

3.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของ 10,000.00 นางณัฐธชิา โสภา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายได้ งานบุคลากร

4. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 30,000.00 นายสมหมาย ศรีสุทธิ์

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 62 งานวางแผนและงบประมาณ

และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 61 รายได้

5. โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10,000.00 นางณัฐธชิา โสภา

ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา รายได้ งานบุคลากร

6. กิจกรรมส่งเสริมครูเขียนผลงานวิจัย 30,000.00 นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์

นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ รายได้ งานวิจัยฯ

7. กิจกรรมการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง (งปม.สอศ.)

คุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา  

รวมทัง้สิ้น 265,500.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชพี

มาตรการที ่ 5  ผลิตและพัฒนาก าลังคน

กลยุทธ์  4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

กลยุทธ์  5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

11.โครงการพัฒนารูปแบบและ 1. กจิกรรมพฒันารูปแบบและยกระดับ 500,000.00 ฝ่ายพฒันากิจการ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง คุณภาพศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชุมชน(งปม.สอศ.) งานโครงการพเิศษ/

เพือ่ชุมชน (Fix it center)  (Fix it Center Thailand 4.0) ฝ่ายวชิาการ/แผนกวชิา

2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ- 20,000.00 ฝ่ายพฒันากิจการ

ทางถนนภายในสถานศึกษา  (งปม. สอศ.) งานโครงการพเิศษ/

"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562"

3. กิจกรรมอาชีวะอาสา ขับรถมีน  าใจ รักษา- 62,600.00 ฝ่ายพฒันากิจการ

วินัยจราจร เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 งานโครงการพเิศษ/

4. กิจกรรมอาชีวะอาสา ขับรถมีน  าใจ รักษา- 62,600.00 ฝ่ายพฒันากิจการ

วนิัยจราจร เทศกาลปใีหม่ พ.ศ.2562 งานโครงการพเิศษ/

5. กิจกรรมพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ- 494,800.00 ฝ่ายพฒันากิจการ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (งปม. สอศ.) งานโครงการพเิศษ/

 (FiX it Center ) ศูนย์ถาวรประจ าจังหวดั

รวมทัง้สิ้น 1,140,000.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชพี

มาตรการที ่ 5  ส่งเสริมเส้นทางอาชพี

กลยุทธ์  4  ส่งเสริม  สนับสนุน  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน

กลยุทธ์  5  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขยายตัวการเปิดประชาคมอาเซียน

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

12. โครงการพัฒนาศักยภาพการ- 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการ 20,000.00      นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา- บ่มเพาะ  "ศึกษาดูงาน" ศูนย์บ่มเพาะ

เพือ่ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (งปม. สอศ.)

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้า 40,000.00      นางสาวผกาแก้ว สวสัดี

รับการบ่มเพาะ "การเร่ิมต้นธุรกิจ"

(งปม. สอศ.) ศูนย์บ่มเพาะฯ

รวมทัง้สิ้น 60,000.00

ยุทธศาสตร์ที ่1   ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

กลยุทธ์  7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานอาชวีศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

13. โครงการปรับปรุงหอประชุม 1.กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 1,000,000.00 ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานอาคารสถานที่

รวมทัง้สิ้น 1,000,000.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



ยุทธศาสตร์ที ่1   ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน

มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

กลยุทธ์  7  ปรับภาพลักษณ์การบริหารจัดการและเสริมสร้างสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานอาชวีศึกษา

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

14. โครงการการด าเนินการ 1.กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ 20,000.00 นายธงชัย การบรรจง

จัดระบบการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 2.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 15,000.00 นายธงชัย การบรรจง

ภายในสถานศึกษาระดับแผนกวชิา วทิยาลัย รายได้ งานประกันคุณภาพฯ

3.กจิกรรมนิเทศติดตามแฟม้การประกนัคุณ 5,000.00 นายธงชัย การบรรจง

ภาพภายในสถานศึกษา ระดับงานและแผนก รายได้ งานประกนัคุณภาพฯ

วิชา ประจ าปีการศึกษา  2561

4. กิจกรรมการประชุมสัมมนาด าเนินงาน 10,000.00 นายธงชัย การบรรจง

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายได้ งานประกันฯ

5.กจิกรรมก าหนดมาตรฐานการศกษึาของ xxx ฝ่ายแผนงานฯ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา งานประกันฯ

6.กจิกรรมจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา xxx ฝ่ายแผนงานฯ

ของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานฯ งานประกันฯ

7.กจิกรรมจดัท าแผนการประจ าปี xxx ฝ่ายแผนงานฯ

ของสถานศึกษา งานประกันฯ

8.กจิกรรมการประเมินผลและตรวจสอบ xxx ฝ่ายแผนงานฯ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา งานประกันฯ

9.ก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินการ xxx ฝ่ายแผนงานฯ

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี

รวมทัง้สิ้น 50,000.00

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์   มาตรการ  และกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว



จ ำนวน หน่วยนับ

1 แผนกวิชำก่อสร้ำง

1.1 กล้องส ำรวจชนิดประมวลผลรวม(Total Station) 1 เคร่ือง 150,000    150,000      

รวมเงินแผนกวิชำไฟฟ้ำก ำลัง 150,000     

2 แผนกวิชำอิเล็กทรอนิกส์

2.1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 4 ชุด 12,500     50,000       

รวมเงินแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 50,000       

3 แผนกวิชำกำรตลำด

3.1 เก้ำอี้ 40 ตัว 850          34,000       

รวมเงินแผนกวิชำกำรตลำด 34,000       

4 แผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4.1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง 17,000     34,000       

รวมเงนิแผนกวิชำแผนกวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 34,000       

5 แผนกวิชำโลจิสตกิส์

5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 19,000     19,000       

รวมเงินแผนกวิชำโลจิสตกิส์ 19,000       

6 แผนกวิชำบัญชี

6.1 เคร่ืองฉำยโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 25,000     25,000       

ติดต้ังและจอรับภำพ

รวมเงินแผนกวิชำบัญชี 25,000       

7 แผนกวิชำศิลปกรรม

7.1 เคร่ืองพิมพ์สต๊ิกเกอร์ PVC รุ่น Eco Solvent 1 เคร่ือง 25,000     25,000       

รวมเงินแผนกวิชำศิลปกรรม 25,000       

8 แผนกวิชำสำมญัพ้ืนฐำน

8.1 เก้ำอี้ประชุม 16 ตัว 750          12,000       

8.2 ตู้เก็บเอกสำร 2 ตู้ 5,000       10,000       

รวมเงินแผนกวิชำสำมญัพ้ืนฐำน 22,000       

รำยละเอียดค ำขอครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 หมวดเงินรำยได ้  

ล ำดบั ชื่อครุภัณฑ์
จ ำนวนขอตั้ง

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ



จ ำนวน หน่วยนับ

9 แผนกวิชำคหกรรม

9.1 ตู้เก็บวัสดุฝึกสแตนเลส 1 ตู้ 8,000       8,000         

9.2 เคร่ืองดูดอำกำศ 1 อัน 20,000     20,000       

รวมเงินแผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28,000       

10 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสำรสนเทศ

10.1 ชุดซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 16,000     16,000       

รวมแผนกวิชำคอมพิวเตอรกั์บเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รวมเงินทัง้สิ้น 403,000     

ล ำดบั ชื่อครุภัณฑ์
จ ำนวนขอตั้ง

หน่วยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ


















