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คำนำ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาครนี้ จัดทำขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายบริการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการและงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการประจำปีกับยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยกำหนดยุทธศาสตร์เน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการดำเนินการ

เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป 

ท้ายนี้ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อ

การพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีสนใจและเป็นประโยชน์แก่

สถานศึกษาร่วมสถาบัน 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

      ตุลาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง/รายการ          หน้า  
ส่วนที ่1 บทนำ  

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10      1 
2. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580         2 
3. แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579)       4 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    8 
5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       11 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/อื่น ๆ      15 
2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น       16 
3. ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกยีรติยศ/ช่ือเสียง)     17 
4. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษากลยุทธ์       18 
5. ประวัติ  ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี        20 
6. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ของสถานศึกษา       24 
7. ข้อมูลบุคลากร ของสถานศึกษา         25 
8. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา        33 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
1. ประมาณการแผนปฏิบัติการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564    00 
2. รายละเอียดวิธีการเขียนโครงการ         00 
3. ปฏิทินปฏิบัติราชการ/การดำเนินงานตามโครงการ       00 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
1. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดกรองพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

 



ส่วนที่ 1 
 บทนำ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา 
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง 
1. รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว - ดี 
2. ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
3. ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีอาชีพ  มีงานทำ 
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้

เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน

ทำงานเป็นและมีงานทำในท่ีสุด 
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี  มีวินัย 

1. การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน 
2. ครอบครัว 3 สถานศึกษา และสถานประกอบการ  ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาน

ทำหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”เช่น งาน

อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้อ
อาทร 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม่ันคง 
1. มีความมั่นคงปลอดภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศและมีความ

มั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดล้อมและการเมือง 
2. ประเทศมีความมั่งคงในเอกราชและอธิปไตย 
3. สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงมีที่อยู่อาศัยและความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
4. มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

 ม่ังคั่ง 
 1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้ากลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหล่ือมล้ำของพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็น
จุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิตการค้า การลงทุน 
 3. มีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงินและทุนอื่นๆ 
 ยั่งยืน 
 1. การพัฒนาท่ีสร้างความเจริญด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไปสร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 
 2. มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก 
 3. คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1. การลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถ

สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) 
วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าหมายด้านผู้เรียน 

แผนการศึกษาแห่งชาติมุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

• 3Rs ได ้แก ่  การอ ่ านออก (Reading) การเข ียนได ้  (Writing) และการค ิดเลขเป็น 
(Arithmetics) 

• 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร ้างสรรค์และนว ัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ท ั ก ษ ะ ด ้ า น ค ว าม เ ข ้ า ใ จ ต ่ า ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ต ่ า ง ก ร ะ บ ว น ท ั ศน ์  ( Cross – 
culturalUnderstanding) ท ักษะด ้ านความร ่ วมม ื อ  การทำงาน เป ็นท ีม  และภาวะผ ู ้ นำ 
(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทัน
ส่ื อ (Communications, Information and Media Literacy) ท ั กษะด ้ านคอมพ ิ ว เ ตอร ์  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เร ียนร ู ้  (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กร ุณา มีว ิน ัย คุณธรรม จร ิยธรรม
(Compassion) 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา จึงได้
กำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์
หลักประกอบด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงว ัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นท่ี

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื ้อชาติ  ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี

จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ

การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
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1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยง และเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพื้นท่ี 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่าง

กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง

ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปร ุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเง ินเพ ื ่อการศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม ” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจำและนาส่ิงท่ีจำไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด

สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือ

การเรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ

ตามเกณฑ์ มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกำลังใจท่ีดีใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
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กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ัน

และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
4. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

เพิ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

กลยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู ้เร ียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท

การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิ
การศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน

ทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ
ประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและ

ไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
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3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส

และเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผู้เรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหล่ือม

ล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน 

1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
3. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
7. ลดการออกกลางคัน 
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่าง
มีคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
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4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
6. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการ

สอน 
3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์
คิดค้น) 

- ศึกษาค้นขว้า 
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 

6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพครู 
1. กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน 
มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
2. นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3. บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
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- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ 
มิติที ่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ 

1. จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. เพิ ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั ้งในและ

ต่างประเทศ 
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู

พัฒนาการเรียนการสอน 
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความชำนาญในวิชาชีพนำไปใช้ในการ

ประกอบ อาชีพอย่างมีมาตรฐานสากล 
๒. ประสานความร่วมมือ หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ 

เพื่อร่วมพัฒนากำลังคน ทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
๓. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียน การสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ส่งเสริม งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
๖. พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ และทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 
๗. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ปรัชญา 
 เก่ง ดี มีงานทำ นำชีวิตสู่ความสำเร็จ 

อัตลักษณ์ 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเป็นท่ียอมรับของสังคม 

เอกลักษณ์ 
 สร้างคนดี มีฝีมือ 

คำขวัญ 
 หมั่นฝึกฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน  คิดค้นเทคโนโลยี 

จุดเน้น จุดเด่น 
 นำทักษะวิชาชีพบริการสังคม 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 จุดเน้นท่ี   1  ด้านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
 จุดเน้นท่ี   2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 จุดเน้นท่ี   3  ด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 จุดเน้นท่ี   4  ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมการกฬีาและนันทนาการ 
 จุดเน้นท่ี   5  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 จุดเน้นท่ี   6  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 จุดเน้นท่ี   7  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 
 เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา  2556  ถึงปีการศึกษา   2559  
วิทยาลัยได้จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 
 (1)  ด้านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 
  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ 
  2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและเทียบ
โอนประสบการณ์ 
  3. เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายนักเทคโนโลยีปฏิบัติการ 
 (2)  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  1. ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 
 (3)  ด้านการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
 (4)  ด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะระ วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ 
      1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
      2. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก 
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (5)  ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
      1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      2. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือวัสดุ อุปกรณ์ การเรียน              
การสอน  อาคารสถานท่ี 
      3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน การ
จัดการเรียนการสอน 
 (6)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
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      ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (7)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
      จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 
 
3. ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 1. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2555 
      1. รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง งานออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช.ในการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก  และ
กรุงเทพฯ ประจำปี  2554  
      2. รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวส.ในการ
ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
กรุงเทพฯ ประจำปี  2554  
      3. รางวัล ชนะเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Honor Award) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา 2554  ผลงาน  
เก้าอี้อเนกประสงค์ 
      4. รางวัล เหรียญทองแดง ชุดเตือนภัยอัจฉริยะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  
      5. รางวัล เหรียญทองแดง เครื่องค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
      6. รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ระดับชาติ 2557  (R-Cheewa Robot Contest 2014)  ทีม “SKNTC-RBC”  
      7. รางวัล ชมเชย งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ 2557  (R-Cheewa 
Robot Contest 2014)  ทีม  (Sakhonbure-RBC) 
      8. รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมระดับชาติ  
ประจำปีการศึกษา 2558  งานทักษะการออกแบบระยะสั้น  Sketch Derign ระดับ ปวช. สาขาวิชา
งานสถาปัตยกรรม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
      9. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) และรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์กู ้ภัยในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ระดับชาติ ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานีจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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     10. รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับ ปวส. ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 
     11. รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ทักษะงานเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 
     12. รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม (ระดับ 
ปวส.) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมระดับชาติ  ประจำปีการ 2559 
     13. รางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ดนตรีไทยประเภทขลุ่ยเพียงพอในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559 
 
4. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษากลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน 
การสอน 
 3. จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
 4. การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองต่อการประเมินคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่าง                        
มีความสุข 
 มาตรการท่ี  1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและสภาพเศรษฐกิจ
สังคมแรงงาน ภายในประเทศและสากล 
 มาตรการท่ี  2  ส่งเสริมและพัฒนาสู่การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 มาตรการท่ี  3  นำความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 มาตรการท่ี  4  จัดศูนย์บริการทางด้านวิชาชีพให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะอาชีพนำมาใช้ใน
การช่วยเหลือประชาชน 
 มาตรการท่ี  5  สร้างความเข้มแข็งให้แต่ละสาขาวิชาโดยการพัฒนาและฝึกอบรม 
 มาตรการท่ี  6  พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้จิตอาสา 
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กลยุทธ์ที่ 2   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนการสอน 
 มาตรการท่ี  1  จัดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา 
 มาตรการท่ี  2 จัดอาชีวศึกษาร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
 มาตรการท่ี  3  พัฒนาและเผยแพร่งานของศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) 
 มาตรการท่ี  4  ระดับทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่  3   จัดการเรียนกรสอนด้านวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
 มาตรการท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อและรองรับตลาดแรงงาน 
 มาตรการท่ี  2  ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ด้านวิชาการและการ
ดำเนินชีวิต 
 มาตรการท่ี  3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในภาษาท่ี 2 และ 3 เพื่อการส่ือสาร 
 มาตรการท่ี  4 สำรวจความต้องการของผู้เรียนเป็นฐานข้อมูลในการจัดหลักสูตรท่ี
หลากหลาย        
 มาตรการท่ี  5  ปรับกระบวนการเรียนการสอนและสร้างงานวิจัยทางศึกษาให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรท่ีหลากหลาย 
 มาตรการท่ี  6  ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 มาตรการท่ี  7  สร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยจัดหลักสูตรระยะส้ันให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ที่  4  การเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 มาตรการท่ี  1   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมาภิบาล 
 มาตรการท่ี  2   จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 
 มาตรการท่ี  3  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามหลัก PDCA 
 มาตรการท่ี  4  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย 
 มาตรการท่ี  5  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารงาน 
 
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 มาตรการท่ี  1  สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ของครูและนักศึกษา 
 มาตรการท่ี  2   พัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส 
 มาตรการท่ี  3 บูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น 



20 
 

 มาตรการท่ี  4  สนับสนุนครู นักเรียนปฏิบัติและวิจัยร่วมกับชุมชน สาขาวิชาภาคการผลิต
และบริการ 
 มาตรการท่ี  5  ต้ังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการท่ี  6  จัดหลักสูตรพิเศษและฝึกอบรม 
 มาตรการท่ี  7  ร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน และผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
 
กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และพัฒนา
ตนเองอย่างเนื่อง 
 มาตรการท่ี  1  จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรการท่ี  2   พัฒนาตัวบ่งช้ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 มาตรการท่ี  3  เร่งรัดการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
 มาตรการท่ี  4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล 
หน่วยงาน สาขาวิชา และวิทยาลัย 
 มาตรการท่ี  5  ส่งเสริมให้มีอบรมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 
5. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมช่ือโรงเรียนช่างไม้สมุทรสาคร เริ่มเปิดทำการสอนต้ังแต่ วันท่ี 
17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481  โดยเริ ่มเปิดสอนในรายวิชาช่างไม้ก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนการช่างสมุทรสาคร   โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และได้ร ับการยกฐานะขึ ้นเป็น  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อ
วันที่  1  เมษายน  2524 ในปีการศึกษา 2545  กรมอาชีวศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษารวมกลุ่มกัน 2 -3 จังหวัด จัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่ง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
เขตติดต่อ  

ทิศเหนือ ติดถนนเอกชัย  ห่างจากถนนพระรามท่ี 2  ระยะทาง  1  กิโลเมตร 
ทิศใต้ ติดถนนสรศักดิ์ ห่างจากท่ีว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร 20 เมตร 
ทิศตะวันออก ติดถนนเศรษฐกิจ 1 ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง สมุทรสาคร 
ทิศตะวันตก ติดถนนเจษฎา 
สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครแห่งที่ 2 บริเวณ วัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร  เป็นพื้นท่ีเช่าของวัดมีขนาดพื้นท่ีประมาณ  25  ไร่  ระยะห่างจากท่ีต้ังเดิม  10  กิโลเมตร 
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ประวัติการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2481-2487     เปิดทำการสอนช้ันประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปี 

รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมปีท่ี 4 ท้ังท่ีอยู่ประจำและไปกลับ 
ปีการศึกษา 2495-2501     เปิดขยายทำการสอนช้ันประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตร 3 ปีรับนักเรียนท่ีจบช้ันอาชีวศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียน 
ปีการศึกษา 2502             เปิดสอนหลักสูตรเป็น 3 ช้ันปี รับนักเรียนท่ีเรียนจบ ป.4 เข้า

เรียนอาชีวศึกษาตอนต้น และนักเรียน ม.3 เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2503             เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น โรงเรียนการช่างสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา 2504-2516     เปล่ียนแผนการศึกษาเปิดรับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 

เข้าเรียนในช้ัน ม.ศ. 1-3 สาขาอาชีพ หลักสูตร 3 ปี และรับนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.ศ. 3 
 
เข้าเรียนในช้ัน ม.ศ. 4-6 สายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี 

ปีการศึกษา 2517    เปิดสอนแผนกช่างยนต์ และดีเซลรับนักเรียนจบ ม.ศ.3  เข้าเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2518    เปิดสอนแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะแผ่น เปล่ียนแผนการศึกษา รับ
นักเรียนจบม.ศ. 3 เข้าเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 2 ปี รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) อีก 1 ปี 

ปีการศึกษา 2520        เปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปีการศึกษา 2522        เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา 2523        เปิดสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปีการศึกษา 2524        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524 กำหนดให้รับนักเรียน

ท่ีจบช้ัน ม.3 เข้าเรียนตามหลักสูตร ปวช. 3 ปี 
ปีการศึกษา 2524        เล่ือนฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา 2525        เปิดสอนแผนกพณิชยการ เพิ่มอีก 1 แผนก 
ปีการศึกษา 2527        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2527 
ปีการศึกษา 2527        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกช่างก่อสร้าง 
ปีการศึกษา 2530        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 
ปีการศึกษา 2531        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 
ปีการศึกษา 2532        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกช่าง

ยนต์ และแผนกการตลาด 
ปีการศึกษา 2533        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ปรับปรุงครั้ง

ท่ี1 พ.ศ. 2533 



22 
 

ปีการศึกษา 2533        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกการ
บัญช ี

ปีการศึกษา 2536        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2536 
ปีการศึกษา 2536        เปิดสอนแผนกช่างกลโรงงาน เพิ่มอีก 1 แผนก และเปิดสอนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 
ปีการศึกษา 2538        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 
ปีการศึกษา 2538        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

พ.ศ. 2538 แผนกช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง รับนักเรียนจบช้ัน ม.3 เข้าเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) แผนกเทคนิคโลหะ แผนกช่างเทคนิคการผลิต 

ปีการศึกษา 2539        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคีทุก
แผนก 

ปีการศึกษา 2540        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจตามข้อตกลงระหว่างกรมอาชีวศึกษา กับกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องความร่วมมือในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนายสิบทหารบกระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 

ปีการศึกษา 2542        เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิ
ภาคี แผนกช่างยนต์ แผนกช่างเทคนิคการผลิต แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนก
การบัญชี แผนกการตลาด 

ปีการศึกษา 2545        เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2548        เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาประมงทะเล  และ  สาขาวิชาต่อเรือโลหะ 
ปีการศึกษา 2548        เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2549        เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพ็จ 
                                        เปิดสอนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ระดับปวช. โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ คือ บริษัทบางกอกเฟอร์นิเทค  จำกัด  โดยเรียนในระบบโรงเรยีน
โรงงาน 

ปีการศึกษา 2552        สาขาประมงทะเลเปล่ียนการเรียนอยู่กับวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
ปีการศึกษา 2553        เปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) 
ปีการศึกษา 2554        เปิดสอนสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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ปีการศึกษา 2555        เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)โดยความร่วมมือกับบริษัทแมคไทย จำกัด 
สาขางานเทคนิคเช่ือมโลหะ(ทวิภาคี)โดยความร่วมมือกับบริษัทเพรสซิเด็นท์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จำกัด 

ปีการศึกษา 2557        เปิดสอนสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) 

เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรี 
เปิดสอนสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เปิดสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ปีการศึกษา 2559        เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
 
 
 
 
 



ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

1.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายโสรัจ  นาคทัต 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายกนกศักดิ์  มุธิโต 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายสมเกียรติ  ภูมิชัยสุวรรณ ์

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นายกนกศักดิ์  มุธิโต 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสาคร 
นายณรงค์  ไทยทอง 

งานบริหารงานทั่วไป 
ชื่อ  นางวรรณี  ชิดเชื้อวงศ์  

งานบุคลากร. 
ชื่อ  น.ส.วารีรัตน์ ทิพบุญทอง 

ชื่อ นายศุภชยั บริสุทธิ์พงศากุล * 

งานการเงิน 
ชื่อ นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ  

งานการบัญชี 
ชื่อ น.ส.สมจิตต์ บุญละออ 

งานพัสดุ 
ชื่อ นาเมธัญ  เทียมถนอม 

 งานอาคารสถานที่ (มหาชัย,บ้านบ่อ) 
ชื่อ นายสมชาย โพธิกำพล  
ชื่อ นายธนะ จันทร์อ่อน * 

งานทะเบียน 
ชื่อ นายสมศักด์ิ ทับทัน 

งานประชาสัมพันธ์ 
ชื่อ ด.ร.บุญสืบ  โพธิ์ศรี  

งานวางแผนและงบประมาณ 
ชื่อ นางสาวอาภัสรา  นามมนตรี 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
ชื่อ นายวทัญญู  ธิบูรณ์บุญ 

ชื่อ นายเอกรินทร์  สินทะเกิด *  

งานความร่วมมือ 
ชื่อ นางสาวพรทิพย์  ศรีบุญเรือง 

งานวางวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ชื่อ นางพิมพ์ประไพ  ฉง้ทับ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ชื่อ นางสาวมุกดา วงศา 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ 
ชื่อ นายพีรศักด์ิ  โคกสันเทียะ 

 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
1. นายนายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร ์           สาขาวิชาเครื่องกล 
2. นายพรมงคล  วรนาม               สาขาวิชาเครื่องมือกล  
3. นายชรินทร์   ศรส่ง                  สาขาวิชาโลหะการ 
4. นางสาววิลาวัลย์  ส่งแสงแก้ว       สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
5. นายวิวัฒน์  มงคลเพ็ชร์              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. นายชาตรี     ศรีคงแก้ว             สาขางานก่อสร้าง 
7. นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข         สาขางานสถาปัตยกรรม 
8. นางนุชจรีย์  เมืองรมย์               สาขาวิชาเทคโนโลยสารสนเทศ 
9. นางอุมาพร สร้อยมงคล             แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
10. นายธีรรัช   จันทร์ขจร             กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
11. นางสาวสุกัญรดา  คุณารักษ์      สาขางานการบัญชี 
12. นางสังวาลย์  อยู่ทรง               สาขางานการขาย 
13. นางวรรณี    ชิดเช้ือวงศ์           สาขางานการเลขานุการ 
14. นางเบญจมาศ  โพธิกำพล         สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
14. ว่าท่ี ร.ต. วันชัย  รัชตะสมบูรณ์   สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ชื่อ นางปิณิดา  ประยูรวงศ์ 
ชื่อ นายอุเทน ระยะไมตรี * 

งานครูที่ปรึกษา 
ชื่อ น.ส.ปัญญาพร  สมพงษ์  

งานปกครอง 
ชื่อ ว่าที่ รต.สถาพร รอดสะใภ้ 
   ชื่อ นายทองสุข  พ่วงเพ็ชร์ * 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
ชื่อ น.ส.ปัญญาพร  สมพงษ์ 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
ชื่อ นายทรงสมศักด์ิ  บุญมิ่ง 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
ชื่อ นายมาโนชญ์ เผื่อนโภคา 

งานวัดผลและประเมินผล 
ชื่อ นางภัทรินทร์  พงษ์สาระนันทกุล 

 งานวิทยบริการและห้องสมุด 
ชื่อ นางอุษา คงเพ็ชร์ 

ชื่อ  นางอุษา คงเพ็ชร์ * 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ชื่อ นางสุพรรญา อินธิแสง 

 
งานสื่อการเรียนการสอน 

ชื่อ นายเมธัญ  เทียมถนอม 
 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
ชื่อ นางวาสนา  ปาลรังสี 

ชื่อ นายวิษณุ  ค้อสุวรรณดี 
 

*ปฏิทินปฏิบตัิงานที่วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร(บา้นบอ่) 
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7. ข้อมูลบุคลากร 
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
 

 1. มีข้าราชการ และบุคลากร รวมทั้งสิ้น   205 คน 
    จำแนกเป็น 
     ข้าราชการ      74 คน 
     ลูกจ้างประจำ      6 คน 
     พนักงานราชการ      3 คน 
     ลูกจ้างช่ัวคราว      122 คน 
 2. ข้าราชการ/ลูกจ้าง  มาช่วยราชการ    - คน 
 3. ข้าราชการ/ลูกจ้าง  ไปช่วยราชการ    - คน 
      สรุป มีบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการปัจจุบันจริง รวมทั้งส้ิน  205  คน  
  

2.5.2 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท) (ตรี) (ต่ำกว่าตรี) (ท่ีในการปฏิบัติงาน) 

1 นายณรงค์ ไทยทอง 60  /   บริหารการศึกษา 

2 นายโสรัจ นาคทัต 53  /   บริหารการศึกษา 

3 นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี 60  /   บริหารการศึกษา 

4 นายกนกศักดิ์ มุธิโต 51  /   วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 

5 นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์ 52  /   อิเล็กทรอนิกส์ 

6 นายพรมงคล วรนาม 46  /   เครื่องกล 

7 นายสมศักดิ์ ทับทัน 46   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

8 นายชลธิต นุชเนตร 52   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

9 ว่าท่ี ร.ต.สถาพร รอดสะใภ้ 28   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

10 นายประดิษฐ ดีกระจ่าง 61   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

11 นายธวัชชัย แก้วอินหน่อ 33   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

12 นางนุชจรีย์ เมืองรมย ์ 40   /  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

13 นายบุญสืบ โพธิ์ศรี 51 /    การจัดการภาครัฐและเอกชน 

14 นายวชิรวุธ หมอทรัพย์ 29   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

15 ว่าท่ี ร.ต.วันชัย รัชตะสมบูรณ์ 48  /   ไฟฟ้า (โทรคมนาคม) 
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ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท) (ตรี) (ต่ำกว่าตรี) (ท่ีในการปฏิบัติงาน) 

16 นางอุมาพร สร้อยมงคล 54   /  นิติศาสตร์ 

17 นางนันทวนั ชุ่มแจ้ง 60   /  คณิตศาสตร์ 

18 นางยุวร ี รื่นรมย ์ 55   /  วิทยาศาสตร์ 

19 นางวาสนา ปาลรังษี 58  /   บริหารการศึกษา 

20 นางภัทรินทร ์ พงษ์สาระนันทกุล 40  /   ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

21 น.ส.มุกดา วงศา 39  /   การบริหารการศึกษา 

22 น.ส.ปัญญาพร สมพงษ์ 39   /  ภาษาอังกฤษ 

23 น.ส.พรทิพย์ ศรีบุญเรือง 34   /  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

24 น.ส.อาภัสรา นามมนตรี 29   /  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 

25 นางอุษา คงเพ็ชร์ 39   /  ชีววิทยาประยุคต์ 

26 นางพิมพ์ประไพ ฉ้งทับ 47   /  ภาษาไทย 

27 นายพีรศักดิ์ โคกสันเทียะ 42   /  ภาษาอังกฤษ 

28 น.ส.สตกมล ท้าวคำลือ 36   /  ภาษาจีน 

29 นางสังวาลย์ อยู่ทรง 58  /   การบริหารการศึกษา 

30 นางราตร ี เจริญรูป 48   /  การตลาด 

31 น.ส.สุกัญรดา คุณารักษ์ 38   /  การบัญชี 

32 น.ส.ชลธิชา จันทร์ทัด 55  /   การบัญชี 

33 นางศรีสุดา จันทร์ศร 45  /   การจัดการท่ัวไป 

34 นางปิณิดา ประยูรวงศ์ 45  /   การบัญชี 

35 นางสาวสมจิตต์ บุญละออ 37   /  การบัญชี 

36 น.ส.วิภารัตน์ หลิมประเสริฐ 32   /  การบัญชี 

37 นางสุพรรญา อินธิแสง 34   /  การบัญชี 

38 นางดารณี นามีผล 61   /  การจัดการ 

39 นางวรรณี ชิดเช้ือวงศ์ 57  /   การบริหารการศึกษา 

40 นางรุ่งรัตน ์ ไตรญาณ 58   /  ธุรกิจศึกษา เลขานุการ 

41 นางเบญจมาศ โพธิกำพล 52  /   เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 

42 นางวรรณา ทรงศิริโสภิณ 59   /  การจัดการท่ัวไป 

43 นายเมธัญ เทียมถนอม 51  /   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

44 นายวทัญญู ธิบูรณ์บุญ 35   /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

45 นายชาตรี ศรีคงแก้ว 54  /   การจัดการงานวิศวกรรม 
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ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท ตรี ต่ำกว่าตรี (ท่ีในการปฏิบัติงาน) 

46 นายอุเทน ระยะไมตร ี 45   /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

47 นายวัชราวุธ เกียรติรุ่งโรจน ์ 38   /  โยธา 

48 นายสรณ์ณวินทร์ นัดพบสุข 39   /  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

49 นายเชิญขวัญ พงษ์สาระนันทกุล 46   /  สถาปัตยกรรม 

50 นายสมชาย โพธิกำพล 55  /   บริหารอาชีวศึกษา 

51 นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร์ 40   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

52 ส.อ.ธวัช ปริญญาศาสตร์ 55   /  บริหารการศึกษา 

53 นายอนุสรณ์ จารุฑีฆัมพร 60   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

54 นายสัญชัย ไตรญาณ 61   /  เครื่องกล-เทคนิคยานยนต์ 

55 นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล 57  /   บริหารการศึกษา 

56 นายทวี เติมสายทอง 52   /  เครื่องกล 

57 นายกันตพัฒน ์ อริยะพิทักษ ์ 40   /  เครื่องกล 

58 นายณรงค์ แอนิหล 43   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

59 น.ส.วิลาวัลย์ ส่งแสงแก้ว 44  /   วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 

60 นายสวง ชุ่มแจ้ง 58   /  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

61 นายธนะ จันทร์อ่อน 49   /  เทคนิคไฟฟ้ากำลัง 

62 นายวิษณุ ค้อสุวรรณดี 60   /  บริหารการศึกษา 

63 นายจอม นามีผล 60   /  ไฟฟ้า 

64 นายนิรันดร ์ ศุกรสุนทร 60   /  ไฟฟ้ากำลัง 

65 นายทองสุข พ่วงเพ็ชร 31  /   วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 

66 น.ส.สุจิตรา ช่างพิมพ์ 31   /  วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 

67 นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ 38   /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

68 นายวิวัฒน ์ มงคลเพ็ชร์ 61   /  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

69 นายมาโนชญ์ เผ่ือนโภคา 58  /   วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 

70 นายเอกรินทร ์ สินทะเกิด 52   /  อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

71 นายสิริวัฒน ์ เกษตรทรัพย์สิน 43  /   วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 

72 นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่ง 48   /  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

73 นายสิรวิทย ์ รื่นรมย ์ 50    / อิเล็กทรอนิกส์ 

74 น.ส.สุกัญญา ด้วงเอียด 39   /  บริหารธุรกิจศึกษา 
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ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท ตรี ต่ำกว่าตรี (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน) 

75 นายชำนาญ จับบาง 47   /  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

76 นายกิติศักดิ์ ยี่สุ่นศรี 44   /  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

77 น.ส.วารีรัตน ์ ทิพบุญทอง 35    / คหกรรมศาสตร์ 

78 นายธัญพิสิษฐ์ เกล็บจุ 59    / สามัญ 

79 น.ส.วีณา เขตกิจ 57    / สามัญ 

80 น.ส.ศรีโสภา ลิมปิโชติพงษ์ 51    / ปวส. 

81 นายธวัช เกตุแก้ว 56    / สามัญ 

82 นายธนาวัน ทองประยูร 57    / ปวช. 

83 นายพงค์พีระ ไชยสนาม 58    / ปวส. 

84 นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์ 42   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

85 นายทองพิทักษ์ พยานอน 37   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

86 นายสมชาย น้อยทรัพย ์ 35   /  การจัดการอุตสาหกรรม 

87 น.ส.พัชรา พานแก้ว 30   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

88 น.ส.สมิตา เกตุวรภัทรา 28   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

89 น.ส.พรรณนิภา เช้ือกุณะ 27   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

90 น.ส.สุภวรรณ์ กริ่งรัมย ์ 25   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

91 นายณัฐศิลป์ ปิ่นวงษ์งาม 29   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

92 น.ส.จินตนา นามคง 28   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

93 น.ส.วรัญญา ทองมูล 24   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

94 นายธำรงค์ วุฒิธนากรกุล 66   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

95 นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล 64   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

96 นายชรินทร์ ศรส่ง 37   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

97 นายภานุพงศ์ ดิษแพ 32   /  เทคโนโลยีการเช่ือม 

98 นายเกรียงไกร ปิ่นแก้ว 37   /  การจัดการอุตสาหการ 

99 นายประภาส โคกอ่อน 29   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

100 นายวุฒิชัย ใจซื่อ 27   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

101 น.ส.พรชลิตา สุริโย 24   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

102 นายนรวิชญ ์ กาญจนามัย 24   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

103 น.ส.อภิรดี ศิริวิทย์ภักดีกุล 32   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 
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ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท ตรี ต่ำกว่าตรี (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน) 

104 น.ส.ภัสนัน ยุบรัมย์ 28   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

105 น.ส.วราลักษณ์ ชัยพันธ์ 26   /  วิศวกรรมอุตสาหการ 

106 นางพรภรรณ ประยงค์หอม 43   /  การตลาด 

107 นายปิติ จอนใจตรง 38   /  การตลาด 

108 นางลักษ์ขณา ปราโมทย์ 41   /  การตลาด 

109 น.ส.บุษรา เอี่ยมทรัพย์ 24   /  ธุรกิจศึกษา 

110 น.ส.อังคณา ทองจุฑา 41   /  การเงินและการธนาคาร 

111 น.ส.ธนพร เพ็งศรี 24   /  ธุรกิจศึกษา 

112 น.ส.จตุพร บุญปก 24   /  ธุรกิจศึกษา 

113 น.ส.นภัสรพี ชาวไชย 37   /  การบัญชี 

114 น.ส.จริยาภรณ์ ปานสาคร 39   /  คอมพิวเตอร์ 

115 น.ส.ปานวดี โคกกลาง 25   /  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

116 น.ส.วรรณวิภา ศิลาทอง 24   /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

117 น.ส.ลดาวัลย์ สมจิตร์ 27   /  คณิตศาสตร์ 

118 นายกัมพล พูนนาม 36   /  พลศึกษา 

119 นายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม 31   /  พลศึกษา 

120 นายณัฐพล ธาตุสมบูรณ์ 26   /  พลศึกษา 

121 นายภัทราวุธ คงเพ็ชร์ 36   /  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

122 น.ส.เหมรัตน์ ช่างทุ่งใหญ่ 34   /  ภาษาอังกฤษ 

123 น.ส.มณีรัตน์ คงตางาม 24   /  ภาษาอังกฤษ 

124 น.ส.ศรีประภา หงษา 28   /  ภาษาอังกฤษ 

125 น.ส.อมิตา ก้อมอ่อน 25   /  ภาษาไทย 

126 น.ส.ศศิวิมล เช้ือจีน 25   /  ภาษาไทย 

127 น.ส.สุภามาศ คนหมั่น 24   /  วิทยาศาสตร์ 

128 น.ส.เมวิกา สังข์ทอง 25   /  ฟิสิกส์ 

129 น.ส.สุกัญญา แซ่อึ้ง 28   /  สังคมศึกษา 

130 น.ส.เสาวลักษณ์ ทองลาด 24   /  สังคมศึกษา 

131 นายนิพนธ ์ จันทร์พนอรักษ ์ 25   /  สารสนเทศ 

132 น.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี 23   /  สารสนเทศ 



30 

 ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท ตรี ต่ำกว่าตรี (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน) 

133 นายคมสัน มักมะยม 24   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

134 นายธีรภัทร์ ทองกวา 28   /  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

135 นายปรียะพงษ ์ ฟองสุวรรณ 28   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

136 นางรุ่งรัตน ์ พิบูลเวช 36   /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

137 นายครองราชย์ หนูฤทธิ 24   /  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

138 นายอรรถพล เฉลิมชัย 39   /  เทคโนโลยีเครื่องกล 

139 นายอมรเทพ โตกราน 34   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

140 นายทศพร นามพุก 32   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

141 นายยุทธนา พุ่มสีนิล 29   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

142 นายอนันต์ หนูนินทร ์ 27   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

143 น.ส.วิสุดา เหมมัน 25   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

144 นายพีรพล ทองมาก 27   /  วิศวกรรมเครื่องกล 

145 นายจรัล อ่วมประทุม 36   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

146 นางปาณิสรา อ่วมประทุม 36   /  วิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์และโทรคมนาคม 

147 นายชวัลณัฐ แจ่มจำรัส 30   /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

148 นายพีรนันท์ ผลจันทร์ 30   /  วิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส์และโทรคมนาคม 

149 น.ส.พิชญ์สินี รักสัตย์ 26   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

150 นายประนม เวินขุนทด 27   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

151 นายสานุพงศ์ แดงพยนต์ 35   /   

152 น.ส.จันจิรา สวัสด์ิพิบูลย์ 36   /  คอมพิวเตอร์ 

153 น.ส.ทิพวรรณ คำขจร 30   /  วิศวกรรมโยธา 

154 น.ส.จิราวรรณ สัมพะวงศ์ 29   /  วิศวกรรมโยธา 

155 นายเอกชัย คงยนต์ 29   /  วิศวกรรมโยธา 

156 นายพนธ์พนัธ ์ เพชรศรีทอง 33   /  วิศวกรรมโยธา 

157 น.ส.จิตต์อาภา สายยืด 27   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

158 นายวรวิช ปล้ีมใจ 28   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

159 นายดุลยวัต กุลฑา 25   /  วิศวกรรมไฟฟ้า 

160 นางศรีนวล ม่วงหอม 46    / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

161 น.ส.ชนิตา จับบาง 28    / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

162 นายโยธิน สะอาดศรี 34   /  การตลาด 
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 ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท ตรี ต่ำกว่าตรี (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน) 

163 น.ส.พิชานันท์ เป่ียมยานนท์ 20    / การตลาด 

164 น.ส.รัตนา เต็มนุช 31    / บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

165 น.ส.ณัฐศิมา จันทร์เหลือง 24    / บัญช ี

166 น.ส.สิริวิมล เร่บ้านเกาะ 22    / บัญช ี

167 น.ส.สุชาดา พันธ์ตาวงศ์ 20    / บัญช ี

168 น.ส.วิชุดา บุญฤทธิ์ 46   /  บัญช ี

169 น.ส.ปิยะฉัตร หงษ์เทศ 28    / บัญช ี

170 นายอัคร ขันธรางกูล 39    / ม.3 

171 นางประดิษฐ์ กุมทอง 60    / ม.3 

172 นางน้ำผ้ึง ทรัพย์สิน 49    / ม.3 

173 นางสมใจ พรมโสภา     / ม.3 

174 นายบุญเลิศ น่วมกานนท์ 54    / ม.3 

175 นางวิลัยวรร น่วมกานนท์ 47    / ม.3 

176 น.ส.สรีราภรณ์ กาญจนฉวี 40   /  ตลาด 

177 น.ส.ดารารัตน์ สวัสด์ิรักษา 31    / คอมพิวเตอร์ 

178 น.ส.ยุพาวดี มอญใต้ 25    / คอมพิวเตอร์ 

179 น.ส.เมธิรินทร์ อมรเธียรพงษ ์ 33    / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

180 น.ส.ขวัญชนก รุ่งอำนวยทรัพย ์ 21    / บัญช ี

181 น.ส.รพีพร ชาวไร่อ้อย 34   /  สารสนเทศศาสตร์ 

182 น.ส.รุ่งนภา สำเภาทอง 39   /  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

183 น.ส.นันทิน ี อุยยาหาญ 33   /  บัญช ี

184 นายไพสิฐ ทับหิรัญ 27    / การขาย 

185 น.ส.ปัณฑิตา เจริญกูล 25    /  

186 น.ส.เอมมิกา เอื้ออังกูรมงคล 37      

187 น.ส.มธุรส โพธิสิทธิ์ 26    / การตลาด 

188 น.ส.พรกมล บุญเล้ียง 42    / คอมพิวเตอร์ 

189 น.ส.ชลณภัค ฮวดสุนทร 30    / การตลาด 

190 น.ส.ชลธิชา จิตรซื่อ 32    / ม.3 

191 น.ส.เสาวภา หกเหล่ียม 42   /  บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

192 นางนฎา ลิมลาวัลย์ 44   /  การจัดการท่ัวไป 
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ท่ี ช่ือ – สกุล อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ 
(ปี) (เอก) (โท ตรี ต่ำกว่าตรี (ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน) 

193 น.ส.พรพิมล ชาวไร่อ้อย 32   /  สารสนเทศศาสตร์ 

194 น.ส.ภัสสร มาลี 27   /  บรรณารักษศาสตร์ฯ 

195 น.ส.สุวารี หาญตระกูล 37    / การตลาด 

196 นายอภิชาติ หาญวงษ ์ 58    / ม.3 

197 นายวรชาติ รอดทะยอย 58    / ม.3 

198 นางอนัตตา เตาวโรดม 57    / ม.3 

199 น.ส.สุภาพร แสงเนียม 43    / ม.3 

200 น.ส.จินตนา พันธ์พรม 43    / ม.3 

201 นางอนญัญา ปิ่นวิถ ี 37    / ม.3 

202 น.ส.กานดา ปิ่นวิถ ี 33    / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

203 น.ส.อรุณี มาสวัสด์ิ 32    / การตลาด 

204 น.ส.รุ่งทิพย ์ ขันธรางกูล 35    / บัญช ี

205 น.ส.ภาวะดี เรือนบัว 37    / อิเล็กทรอนิกส์ 
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง คน หน่วย : คน

รวม รวม รวม

รวมท้ังส้ิน

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - ช่างยนต์/งานยานยนต์ 80         85         66         231          -         

 - ช่างยนต์ /งานยานยนต์ (ทวิภาคี) 80         39         29         148          -         

 - ช่างยนต์ /งานจักรยานยนต์ (ทวิภาคี) 40         37         13         90            -         

 - เคร่ืองกล/งานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม - 20         15         35          

 - เคร่ืองกล/งานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี) -           20         33         53          

 - ช่างกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล 100       107       79         286          -         

 - ช่างกลโรงงาน/งานเคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) 40         37         28         105          -         

 - เทคนิคการผลิต / งานเคร่ืองมือกล -           20         17         37          

 - เทคนิคการผลิต /งานเคร่ืองมือกล (ทวิภาคี) -           40         38         78          

 - เทคนิคข้ึนรูปพลาสติก -           40         12         52          

 - ช่างเช่ือมโลหะ/งานโครงสร้าง 80         74         45         199          -         

 - ช่างเช่ือมโลหะ/งานโครงสร้าง (ทวิภาคี) 40         25         20         85            -         

 - เทคนิคโลหะ/'งานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี) -           20         27         47          

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 1

 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ปีต่อไป)

ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

รวมท้ังส้ิน 4,569                  

รวมท้ังส้ินประเภทวิชา/สาขา

ปีท่ี 2ปีท่ี 2 ปีท่ี 1



รวม รวม รวมปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังส้ินประเภทวิชา/สาขา

ปีท่ี 2ปีท่ี 2 ปีท่ี 1

 - ช่างไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าก าลัง 80         82         53         215          -         

 - ช่างไฟฟ้าก าลัง/งานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 40         40         33         113          20         27         47          

 - ไฟฟ้าก าลัง/งานเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ -           - -         

 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์ 80         73         64         217          -         

 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์/งานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) - -         

 - อิเล็กทรอนิกส์/งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 40         36         18         94            -         

 - เทคโนโลยีโทรคมนาคม/งานระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี) -           20         18         38          

 - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย -           20         19         39          

 - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) -           20         20         40          

 - ช่างก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 80         69         35         184          -         

 - การก่อสร้าง/เทคนิคการก่อสร้าง -           40         18         58          

 - การก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม 40         27         17         84            -         



รวม รวม รวมปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 1/2564 (ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังส้ินประเภทวิชา/สาขา

ปีท่ี 2ปีท่ี 2 ปีท่ี 1

 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 40         40         30         110          40         40          

 - เมคคาทรอนิกส์ส าหรับระบบอัตโนมัต -           40         7           47          

รวมอุตสาหกรรม 860       771       530       2,161        360       251       611        2,772         

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 - การบัญชี/งานการบัญชี 160       146       110       416          25         21         46          

 - การบัญชี/งานการบัญชี (ทวิภาคี) -           25         8           33          

 - การตลาด/งานการตลาด 120       113       70         303          40         28         68          

 - การตลาด/งานการตลาด (ทวิภาคี) -           20         18         38          

 - ธุรกิจค้าปลีก/งานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป (ทวิภาคี) -           20         16         36          

 - การเลขานุการ/งานการเลขานุการ 40         38         29         107          -         

 - การจัดการส านักงาน/งานการจัดการส านักงาน -           20         29         49          

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120       113       99         332          40         28         68          

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) 20         14         34            

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี) -           20         8           28          

รวมพาณิชยกรรม 440       430       322       1,192        210       156       366        1,558         

3.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 40         36         38         114          40         33         73          40         12         52         

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ 40         36         38         114          40         33         73          40         12         52         239           



หมวดรายจ่าย รายได้ รวม

ค่ารายหัว ค่ากิจกรรม ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าลงทะเบียน

 1,374,300     4,499,600      17,822,550      2,855,225    2,199,750 674,590 17,500,000     46,926,015       

1. งบบุคลากร 1,500,000       *ห้ามใช้

1.1 เงินเดือน+ค่าครองชีพลูกจ้างช่ัวคราว -               -                 13,997,760       -               750,000           14,747,760         

รวมงบบุคลากร -              -               13,997,760      -             750,000         14,747,760       

2 ค่าตอบแทน

2.1 ค่าตอบแทนนอกเวลา 360,000          960,000           120,000           1,440,000          

2.2 ค่าสอนเกินภาระงาน 1,000,000        1,000,000         7,000,000        9,000,000          

      -                    

รวมค่าตอบแทน -              1,360,000      1,960,000       -             7,120,000       10,440,000       

3. ค่าใช้สอย

3.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 75,000            764,000        20,400            859,400             

3.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 400,000          -               400,000             

3.3 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 800,000          -               800,000             

3.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 480,000          -               800,000           1,280,000          

3.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -                 699,888           -               699,888             

3.6 ค่าจ้างเหมาบริการ -               -                 -               1,579,296        1,579,296          

3.7 ค่าเช่าทรัพย์สิน -               147,700          -                  -               -                 147,700             

รวมค่าใช้สอย -              1,902,700      699,888          764,000       2,399,696       5,766,284         

4. ค่าวัสดุ

4.1 ค่าวัสดุการศึกษา 15 แผนกวิชา 2,530,000      690,900          3,220,900          

4.2 ค่าวัสดุส านักงาน 150,000        300,000           100,000           550,000              

4.3 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600,000          600,000             

4.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ -                    

4.5 วัสดุเวชภัณฑ์ -                    

4.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว -                    

4.7 ค่าวัสดุอ่ืนๆ -                    

รวมค่าวัสดุ 2,680,000     1,290,900      300,000          -             100,000         4,370,900         

5. ค่าสาธารณูปโภค

5.1 ค่าไฟฟ้า 1,400,000        1,800,000         800,000           4,000,000          

5.2 ค่าน้ าประปา 730,025          730,025             

5.3 ค่าไปรษณีย์ 101,120          101,120             

5.4 ค่าโทรศัพท์ 6,385              6,385                

ประมาณการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ปวช. ปวส. 
งบอุดหนุน



หมวดรายจ่าย รายได้ รวม

ค่ารายหัว ค่ากิจกรรม ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าลงทะเบียน

 1,374,300     4,499,600      17,822,550      2,855,225    2,199,750 674,590 17,500,000     46,926,015       

ประมาณการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ปวช. ปวส. 
งบอุดหนุน

5.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 549,552        549,552             

รวมค่าสาธารณูปโภค -              2,237,530      1,800,000       549,552       800,000         5,387,082         

6. งบอุดหนุน
6.1 ค่าหนังสือ 2,199,750    2,199,750         
6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (230 บาท) 674,590       674,590           
6.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -                  

รวมเงินอุดหนุน -              -               -                -             2,199,750    674,590       -             -               2,874,340         

รวมท้ังส้ิน 2,680,000  6,791,130   18,757,648   1,313,552  2,199,750  674,590    -          11,169,696  43,586,366    

6. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

6.1 โครงการ จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบริหารงานท่ัวไป 50,000            50,000               
 6.2 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 5,000            5,000                

6.3 โครงการ  จัดซ้ือตู้วางเอกสารส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000            15,000               

6.4โครงการ ซ่อมแซมงานทาสีอาคารเรียน -                    600,000  ชะลอไว้

6.5โครงการ  พัฒนาระบบไฟแสงสว่าง -                    150,000  ชะลอไว้

6.6โครงการ  ซ่อมบ ารุง และท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายในสถานศึกษา -                    50,000   ชะลอไว้

6.7โครงการ  ท าท่ีพักผ่อนนักเรียน นักศึกษา -                    100,000  ชะลอไว้

6.8โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน นักศึกษา 100,000           100,000             

6.9โครงการ  เทคอนกรีตโรงจอดรถจักยานยนต์นักเรียน นักศึกษา 150,000           150,000             

6.10โครงการ  จัดซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์โรงอาหาร -                    40,000   ชะลอไว้

6.11โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดและซ่อมบ ารุงอาคารเรียน 150,000           150,000             

6.12โครงการ  ซ่อมบ ารุงตู้ MDB 60,000            60,000               

6.13โครงการ  จัดซ้ือน้ ายาท าความสะอาดห้องน้ า 70,000            70,000               

6.14โครงการ  จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 80,000            80,000               

6.15โครงการ  รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 35,000            35,000               

6.16โครงการ  ปรับปรุงการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ 44,000             44,000               

6.17โครงการ  จัดท าป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 50,000       50,000               

6.18โครงการ  จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ -                    21,400   ชะลอไว้

6.18โครงการ  ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบน้ าประปา อาคาร 1 166,158           

6.19โครงการ   ซ่อมแซมระบบน้ าปะปาและระบบสุขาภิบาล 19,865            

6.20โครงการ   ปรับปรุงชุดควบคุมมอเตอร์ป๊ัมน้ า 50,500             
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6.21โครงการ   ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 1 (มหาชัย) 200,000           

รวมฝ่ายบริหารทรัพยากร 55,000         149,865         460,658          -             580,000         809,000           

7. ฝ่ายวิชาการ

7.1โครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 54,400             54,400               

7.2โครงการ  การจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 420,000           420,000             

7.3โครงการ  เตือนก่อนพ้นสภาพ 3,000               3,000                

7.4โครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20,000             20,000               

7.5โครงการ  ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 20,000             20,000               

7.6โครงการ  วัดความถนัดทางวิชาชีพ 20,000             20,000                

7.7โครงการ  จัดหาหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ -                    100,000  ใช้เงินค่าหนังสือ

7.8โครงการ  จัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ (มหาชัย) 30,000             20,000            50,000               

7.9โครงการ  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมทรัพยากรและจัดกิจกรรมของห้องสมุด(มหาชัย) 10,000          10,000               

7.10โครงการ  จัดซ้ือวารสาร หนังสือพิมพ์ (บ้านบ่อ) 30,000             20,000            50,000               

7.11โครงการ  จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์จัดเตรียมทรัพยากรและจัดกิจกรรมของห้องสมุด(บ้านบ่อ) 10,000          10,000               

7.12โครงการ  จัดซ้ือหนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิงและหนังสืออ่านนอกเวลา -                    50000 .ใช้เงินค่าหนังสือ

7.13โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) 11,450          11,450               

7.14โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฤดูร้อน) 7,000              7,000                11,450 ลดจากเดิม

7.15โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 11,550          11,550               

                    (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพฯ

7.16โครงการจัดท าเอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีฯ -                    65,000   รอ งบจัดสรร

7.17โครงการสอบสัมภาษณ์เพ่ือระดับ ปวส. เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 28,600            28,600               

       (ระบบทวิภาคี) และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาร่วมกับ สถานประกอบการ

7.18โครงการแนะแนวเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสถานประกอบการ -                    11,000   รอ งบจัดสรร

7.19โครงการ  ศึกษาดูงาน -                    72,400   รอ งบจัดสรร

7.20โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 20,000             20,000               

7.21โครงการ  จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSLR (Kit) 25,000            25,000               

7.22โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ห้องประชุม3อาคาร4ช้ัน4 31,000            31,000               

7.23โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองส่งสัญญาณไมค์ลอยระบบ UHF 17,000            17,000               

7.24โครงการ  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน 20,000             20,000               

แผนกวิชาช่างยนต์ -                    
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7.25โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน ช้ัน ปวช. 8,400           8,400                

7.26โครงการน านักเรียนนักศึกษาให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษา(พ่ีสอนน้อง) 5,600           5,600                

7.27โครงการ ศึกษาดูงานของนักเรียนช้ัน ปวช. 1 20,000          20,000               

7.28โครงการ ฝึกอบรมของคณะครูสาขาวิชาช่างยนต์ 10,200            10,200               

แผนกวิชาชช่างกลโรงงาน -                    

7.29โครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวช. 1 15,200          15,200               

7.30โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 5,000            5,000                

7.31โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. 5,000              5,000                

7.32โครงการ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ระดับ ปวช. 5,000            5,000                

7.33โครงการ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.34โครงการ ติดต้ังไฟส่องสว่างห้องเก็บวัสดุฝึก 3,000               3,000                

7.35โครงการ ติดต้ังผ้าม่านบังแดดห้องเขียนแบบ 7,000               7,000                

7.36โครงการ สร้างตู้เก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองจักร 10,000             10,000               

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ -                    

7.37โครงการ พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ งานตรวจสอบวัสดุ 20,000             20,000               

7.38โครงการ น านักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 10,500          10,500               

7.39โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.40โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.41โครงการ เชิญวิทยากรให้ความรู้ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.42โครงการ เชิญวิทยากรให้ความรู้ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง -                    

7.43โครงการ น านักเรียนดูงานในสถานประกอบการระดับประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. 12,000       12,000               

7.44โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.45โครงการ จัดหาวัสดุเพ่ือฝึกผู้เรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะการควบคุมไฟฟ้าด้วย 5,000              5,000                

       โปรแกรม(เมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC)

7.46โครงการ พัฒนาห้องเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 20,000             20,000               

7.47โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.48โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.49โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ -                    

7.50โครงการน านักเรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11,100          11,100               



หมวดรายจ่าย รายได้ รวม

ค่ารายหัว ค่ากิจกรรม ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ ค่าเคร่ืองแบบ ค่าลงทะเบียน

 1,374,300     4,499,600      17,822,550      2,855,225    2,199,750 674,590 17,500,000     46,926,015       

ประมาณการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ปวช. ปวส. 
งบอุดหนุน

7.51โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.52โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.53โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.54โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.55โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 20,000             20,000               

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง -                    

7.56โครงการ น านักเรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ระดับช้ัน ปวช. 1 8,000           8,000                

7.57โครงการ เชิญวิทยากรบรรยาย เร่ืองงานสีเพ่ืองานก่อสร้าง ระดับช้ัน ปวช. 5,000           5,000                

7.58โครงการ เชิญวิทยากรให้ความรู้งานโครงสร้างอาคารนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 5,000              5,000                

7.59โครงการ ซ่อมแซมโต๊ะ,เก้าอ้ีเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 20,000             20,000               

7.60โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช. 5,000           5,000                

7.61โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวส. 5,000              5,000                

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ -                    

7.62โครงการ น านักเรียนใหม่ระดับปวช.ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 4,000           4,000                39000 ลดจากเดิม

7.63โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.64โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.65โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5,000           5,000                

7.66โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 5,000              5,000                

แผนกวิชาสถาปัตยกรรม -                    

7.67โครงการ น านักเรียนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 4,000           4,000                

7.68โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.69โครงการ ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอ้ีเขียนแบบ 20,000             20,000               

7.70โครงการ อบรมการน าเสนอแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 5,000           5,000                

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -                    

7.72โครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ระดับ ปวช. 4,000           4,000                

7.73โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.74โครงการ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.75โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20,000             20,000               

7.76โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.77โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.78โครงการ จัดซ้ือเก้าอ้ีประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,000               8,000                
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กลุ่มงานพ้ืนฐาน -                    

7.79โครงการ จัดซ้ือวัสดุเพ่ือสร้างโต๊ะเขียนแบบจ านวน 40 ตัว 23,700             23,700               

แผนกวิชาการบัญชี -                    

7.80โครงการ เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพทางบัญชี 5,000           5,000                

7.81โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน 15,000          15,000               

         อาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ช้ัน 3

7.82โครงการ ประชาสัมพันธ์แนะแนวเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4,000           4,000                

7.83โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี 30,000             30,000               

แผนกวิชาการตลาด

7.84โครงการน านักเรียนใหม่ระดับปวช.ศึกษาดูงานในสถานประกอบการภาคเรียนท่ี1/2564 12,000          12,000               

7.85โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.86โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.87โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.88โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.89โครงการ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.90โครงการ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

แผนกวิชาเลขานุการ

7.91โครงการ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 5,000           5,000                

7.92โครงการ อบรมพัฒนาภาวะผู้น า 5,000           5,000                

7.93โครงการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 5,000           5,000                

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.94โครงการ น านักเรียนใหม่ ระดับ ปวช. 1 ศึกษาดูงาน 13,600          13,600               

7.95โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 20,000             20,000               

7.96โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.97โครงการ ทดสอบมาตรฐานฝึมือวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 5,000              5,000                

7.98โครงการ เชิญวิทยากรอบรมเชิงปฏ่ิบัติการสร้างเว็บไซต์ ระดับ ปวช. 5,000           5,000                

7.99โครงการ เชิญวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการE-Commerce(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 5,000              5,000                

         ระดับ ปวส.

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

7.100โครงการ จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติเพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ งปม. พ.ศ. 2564 1,500,000        1,500,000          

7.101โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียน Sound Lab2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 -                    60,500   ชะลอไว้
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7.102โครงการ ซ่อมแซมและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -                    50,000   ชะลอไว้

7.103โครงการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 10,000          10,000               

7.104โครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 10,000          10,000               

        ประจ าปีการศึกษา 2564

รวมฝ่ายวิชาการ 53,000         145,800         439,100          282,400       2,033,000       2,953,300         

8. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

8.1โครงการ  เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน อวท. ระดับหน่วย -                    20,000   ไม่ต้องใช้เงิน

8.2โครงการ  กิจกรรมชมรมวิชาชีพ อวท. และชมรมลูกเสือวิสามัญ 490,000        490,000             

8.3โครงการ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 33,600          33,600               

8.4โครงการ  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 100,000        100,000             

8.5โครงการ  ประชุมสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติงานกิจกรรมชมรม อวท. 33,000          33,000               56000 ลดจากเดิม

8.6โครงการ  อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 74,600          74,600               

8.7โครงการ  ปฐมนิเทศ-อบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ 101,500        101,500             

8.8โครงการ  พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 69,800          69,800               

8.9โครงการ  พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือสามัญ 34,200          34,200               

8.10โครงการ  เทิดพระเกียรติและเทิดทูนพระคุณแม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 40,750          40,750               

8.11โครงการ  คุณธรรมน าความรู้ -                    72000 รอจัดสรร

8.12โครงการ  แข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 33,500          33,500               รอดูสถานการณ์

8.13โครงการ  ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีฯ ระดับภาค/ชาติ อาชีวศึกษา 150,000        150,000             รอดูสถานการณ์

8.14โครงการ  วันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 30,000          30,000               

8.15โครงการ  งานประชุมทางวิชาการ อวท. ระดับสถานศึกษา 20,000          20,000               46000 ลดจากเดิม

8.16โครงการ  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล TO BE NUMBER ONE 20,000          20,000               

8.17โครงการ  อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000          20,000               60000 ลดจากเดิม

8.18โครงการ  กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค/ระดับชาติ 500,000        500,000             รอดูสถานการณ์

8.19โครงการ  ค่ายอาชีวศึกษารวมพลังสร้างสรรค์ ยึดม่ันท าความดี หลีกหนีคอรัปช่ัน 141,000        141,000             

8.20โครงการ  สร้างผู้น าด้วยหลักธรรมาภิบาล 83,000          83,000               

8.21โครงการ  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 33,600          33,600               

       พระบรมราชินี

8.22โครงการ  กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 30,000          30,000               92000 ลดจากเดิม

8.23โครงการ  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 33,600          33,600               
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8.24โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1 สอศ

        และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

8.25โครงการ  ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและบุคลิกภาพท่ีดี 80,000          80,000               

        ด้านระเบียบวินัย การแต่งกายและความประพฤติของผู้น า นักเรียน นักศึกษา

8.26โครงการ  จัดซ้ือท่ีตรวจสารเสพติด -                    10,000   รอ งบจัดสรร

8.27โครงการ  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน -                    10,000   ใช้งบกลางพัสดุ

8.28โครงการ ลบมลทัศน์ 8,000           8,000                

8.29โครงการ  การออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 -                    5,000     รอ งบจัดสรร

8.30โครงการ  ประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 -                    10,000   งบสมาคมผู้ปกครอง

8.31โครงการ  ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปมง.2564 สอศ

8.32โครงการ  แนะแนวสัญจร 25,000          25,000               100000 ลดจากเดิม

8.33โครงการ  พิธีมอบทุนการศึกษา -                    งบ ส่วนกลางพัสดุ

8.34โครงการ  ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 -                    งบ ส่วนกลางพัสดุ

8.35โครงการ  ให้ความรู้เก่ียวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) -                    10,000   งบ กยศ.

8.36โครงการ  วันนัดพบแรงงาน 3,000           3,000                12000 ลดจากเดิม

8.37โครงการ  Open House เปิดประตูสู่ SKNTC 15,000          15,000               56000 ลดจากเดิม

8.38โครงการ  เปิดโลกกว้างสู่การศึกษา 5,000           5,000                

8.39โครงการ  จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน -                    4,000     ชะลอไว้

8.40โครงการ  จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน -                    18,000   ชะลอไว้

8.41โครงการ  จัดซ้ือวัสดุ งานสวัสดิการและพยาบาล 10,000             10,000            20,000               

8.42โครงการ  จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000             10,000            30,000               

8.43โครงการ   สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัย 80,000            
8.52 สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยนักเรียน 59,064             

รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา - -               89,064           2,208,150    100,000         2,397,214         

9. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

9.1โครงการ  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมฯ เพ่ือปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต 10,900            10,900               

9.2โครงการ  จัดหาเคร่ืองเลเซอร์ปร้ินเตอร์ -                    4,000     ชะลอไว้

9.3โครงการ  ค่าเช่าโดเมนเนม www.skntc.ac.th ปี 2564 1,000              1,000                

9.4โครงการ  จัดหาซอฟต์แวร์ และวัสดุอุปกรณ์ 15,900            15,900               

9.5โครงการ  จัดหาเคร่ืองปร้ินเตอร์สี -                    12,300   ชะลอไว้
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9.6โครงการ  การลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ -                    13,000   รอ งบจัดสรร

9.7โครงการ  จัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 20,000             20,000               

      ภ.1/64

9.8โครงการ  เตรียมรับการประเมินการประกันคุณภาพ 20,000             20,000               

9.9โครงการ  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา -                    20,150   รอ งบจัดสรร

9.10โครงการ  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ -                    23,400   รอ งบจัดสรร

9.11โครงการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ -                    8,000     รอ งบจัดสรร

       อาชีวศึกษา

9.12โครงการ  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์กระตุ้นส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอิสระในกลุ่ม -                    12,000   รอ งบจัดสรร

     ผู้เรียนอาชีวศึกษา

 รวมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -              1,000            40,000           -             26,800           67,800             

รวมท้ังส้ิน 2,788,000     7,087,795      19,786,470      3,804,102    13,909,496     47,375,863       

1,413,700-     2,588,195-      1,963,920-       948,877-       3,590,504       3,324,188-         



แบบเสนอโครงการ เพ่ือจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) 
รองรับประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี     มาตรฐานท่ี      

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

ช่ือโครงการ             

หน่วยงานรับผิดชอบ               

ฝ่าย              

ระยะเวลาการดำเนินงาน           

แผนงาน               

หลักการ/เหตุผล/จุดมุ่งหมาย 

             
             
              
              

วัตถุประสงค์ 

 1.             

 2.             

 3.             

เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1.  เชิงปริมาณ 

             

              

 2.  เชิงคุณภาพ 

             

              

แผนปฏิบัติการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ           
 สถานที่ดำเนินการ              
 
 



2 

ข้ันตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ 
2. ดำเนินการจัดซื้อ 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

.................................................. 
................................................. 
................................................. 

 

ทรัพยากรท่ีใช้ 

 งบประมาณ           
             
             
              

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 1.  เชิงปริมาณ 
             
              
 2.  เชิงคุณภาพ 
             
              

การติดตามประเมินผล 
             
             
              

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ     หัวหน้างาน/หัวหน้าสาขาวิชา 
                   (    ) 

 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
        (    )  
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ผู้เห็นชอบโครงการ    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
        (    )  

 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ    รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
     (    ) 

     
 
ผู้อนุมัติโครงการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร                                       
                         (..........................................) 



วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ลำดับ 
ที่ 

วัน เดือน ป ี โครงการ/แผนงาน 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พ.ค. 64 – ก.ย. 64 ติดตามการายงานผลปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานวางแผนฯ 

2 
ส.ค. 64 

บันทึกข้อความให้สาขาวิชา งานต่าง ๆ เขียนโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานวางแผนฯ 

3 ส.ค. 64 จัดสรรวัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 2/2564 งานวางแผนฯ 

4 ก.ย. 64 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 งานวางแผนฯ 

5 ก.ย. 64 ประชุมอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งานวางแผนฯ 

6 ก.ย. 64 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งานวางแผนฯ 

7 ต.ค. – ธ.ค. 64 สรุปแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งานวางแผนฯ 

8 ต.ค. 64 เร่งรัดการจัดซื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2564 งานวางแผนฯ 

9 มี.ค.- เม.ษ.65 จัดสรรวัสดุฝึกประจำภาคเรียนที่ 1/2565 งานวางแผนฯ 

10 ก.พ. 65 ติดตามการายงานผลปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานวางแผนฯ 

11 พ.ค. 65 การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 งานวางแผนฯ 
 


