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ดังกล่าวยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ ด้วย 

      ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติการประจ าปี มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ขอน้อมรับแก้ไขและขออภัยด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ 13 
 

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา รูปแบบการ
จัดท าแผน เพ่ือวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่าง มีนัยส าคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้
หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ และกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้ าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 จะท าหน้าที่เป็น กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมที่ครอบคลุม
การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีแผนระดับที่ 2 เป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ท าหน้าที่ ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดย
ค านึงถึง ประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผน
แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แผนการปฏิรูปประเทศ ท าหน้าที่เป็นแผน
ที่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพ่ือให้รากฐาน     
(แผนแม่บท, ตุลาคม 2565 : 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.press.in.th/ยุทธศาสตร์ชาติ/ 
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ในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือให้ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน บนฐานของความรู้ 
คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไข ระดับประเทศและระดับโลกท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจาย
โอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนและพ้ืนที่และความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัย องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบควบคู่กับการยึดถือ
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) การ
พร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้ประชาชน ประสบความ
ยากล าบากในการด ารงชีวิตหรือท าให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในรวมถึงการ
สร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถฟ้ืนคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) 
การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่และประเทศ รวมถึงปรับทิศทางรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ และ 3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ 
“ยั่งยืน” ในการผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและ
สังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยก าหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติ ของการมีปัจจัยที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัย สนับสนุนให้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตน ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการมุ่งส่ง
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความส าคัญกับการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง มูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการ และการบริโ ภคเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



7 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

1.2 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
 

      นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีด้วยกัน 7 ประการ คือ 

 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมท างการศึกษาทุกช่วงวัย 
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรท างการศึกษา 
 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.moe.go.th/360policy-and-focus-moe-2023/ 
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 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 

     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคำมในชีวิต
รูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการด าเนินการตามแผน และมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
และแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
     1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และสร้ำงภูมิคุ้มกันควบคู่กับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวก และสร้ำงสรรค์ 
พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
     1.4 เร่งพัฒนาบทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ   

 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
      2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้าง
สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
      2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง  ด้วยการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้   ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า 
      2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติใน
ชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล
ให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
      2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิต
ของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
      2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้ เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
      2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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ธนาคารศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  และการ
เผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
      2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไป
ใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือ
กลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วน
ที่เก่ียวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟ
เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 

 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง

สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับการ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู้ที่
บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการ  

บูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะก าลังคนตาม
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศท างการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ 
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4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New 
skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องท างอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่
จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency) 

4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่
สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 

 กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรท ำงกำรศึกษำ และบุคลำกรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 

Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรท างการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรท างการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา 

5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นท างการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
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5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรท างการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 

6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไกหลัก 
ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ 
บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องท าง 

6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท างการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรท างการศึกษาในต าแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่า  

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ ส านักงาน 
 

วิสัยทัศน ์
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  เสมอภาค และเป็นธรรม 
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4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

เป้ำประสงค ์
1. กลุ่มด้ำนอำชีพ  

- หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา มีความสอดคล้องและรองรับต่อ 5 กลุ่ม 
อาชีพใหม่ 5 ศักยภาพพ้ืนที่ และการแข่งขันใน 5 ภูมิภาค  

2. ด้ำนผู้เรียน  
- ก าลังคนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีงานท าและก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ  
- ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือ มีความพร้อมในการ 

ประกอบอาชีพเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี 
3. ด้ำนสถำนศึกษำ  

- สถานศึกษามีคุณภาพสูง มีความเป็นเลิศ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และภูมิภาค  
- สถานศึกษาเป็นศูนย์อบรมอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชน และฐานการเรียนรู้ด้าน 

อาชีพที่เชื่อมโยงกับทุกระดับการศึกษา  

4. ด้ำนวิจัย และกำรจัดกำรองค์ควำมรู้  
- การวิจัยอาชีวศึกษาเน้นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอด อาชีพ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การน าไปใช้ และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์  
- ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับองค์ความรู้อาชีวศึกษา  

5. ด้ำนบริหำรจัดกำร  

- การบริหารจัดการใหม่ที่เหมาะสมกับการจัดอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์ 2555  

6. ด้ำนครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ  

- ปัญหาการขาดแคลนครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
- ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มาตรฐานและ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
           - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และ 
บุคลากรอาชีวศึกษา 
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ยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยส ำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 58 กลยุทธ์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้อง 
กับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมน าน าชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนา เพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มุ่งเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
           1.1 ก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานฝีมือสากลบน
ฐาน ความเป็นไทย คิดเก่ง ท าเก่ง สื่อสารเก่ง และสร้างเครือข่ายวิชาชีพเก่ง  

          1.2 ยกเครื่องหลักสูตรอาชีวะ เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลิตศักยภาพคนไทยสอดคล้อง
อาเซียน  

          1.3 ปรับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาท้ังระบบสู่มาตรฐานทักษะฝีมือสากลทุกสาขาอาชีพ  
          1.4 เพ่ิมทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาคู่ค้า และภาษาเพ่ือนบ้านชายขอบ  
          1.5 ปรับระบบประเมินความสามารถจากสมรรถนะ (Exit Exam) เชื่อมต่อกับการประกันคุณภาพ 

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
          1.6 แบ่งขนาดสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมายและสนับสนุนการพัฒนายกระดับ (Formula 

Funding+ Top up)  
          1.7 เพ่ิมการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนอาชีวะ  
          1.8 ปรับระบบการเรียนการสอน (Pedagogy) น าเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพมาใช้  

(Constructionism/Project base เรียนแบบบูรณาการ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง)  
          1.9 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาร่วมกันอย่างเข้มแข็ง  
          1.10 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการนิเทศ เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์เป็นที่พ่ึงของครูอย่าง

แท้จริง  
          1.11 จัดระบบระเบียบสะสมรายบุคคล (Portfolio) ทั้งบุคลากรและผู้เรียน  
          1.12 จัดท ารายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน จ าแนกตามวิชาชีพ จัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ ห้องเรียนมาตรฐานในระดับพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ และห้องเรียนเทคโนโลยีที่สอดคล้อง กับหลักสูตร
เฉพาะของแต่ละสถานศึกษา  

        1.13 เร่งแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
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        1.14 พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยใช้กิจกรรมองค์การท างวิชาชีพ ให้เป็นอัตลักษณ์ของอาชีวศึกษา  
        1.15 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และบูรณา

การใน การจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  
          2.1 สร้างภาพลักษณ์ แนะแนว-แนะน าอาชีพ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษา 60 : 40  
          2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ผลิตนักเทคโนโลยีปฏิบัติการ  
          2.3 เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ม.6 ผู้อยู่ในภาคแรงงานด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ

หลักสูตร พัฒนาพิเศษให้จบ ปวช. ภายใน 8 เดือน  
          2.4 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มด้อยโอกาส 

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพิเศษเพ่ือเป็นกลไกลสนับสนุนการใช้ชีวิตและให้ความร่วมมือ แก้ปัญหาความ
ยากจน  

          2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และกรอ. ทุนการศึกษา 1 
อ าเภอ 1 ทุน อาชีพขาดแคลน  

           2.6 สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาและการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน รายได้ในกลุ่มพ้ืนทีพั่ฒนาพิเศษ  
          2.7 สนับสนุนโครงการพัฒนาตามพระราชด าริโดยเฉพาะอาชีวศึกษาเกษตร เพ่ือยกระดับความรู้

ด้าน วิชาชีพให้กับประชาชนพร้อมการปรับตัวสู้เศรษฐกิจไทย  
         2.8 เร่งลดปัญหาการออกกลางคันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ  
         2.9 สนับสนุน/ขยายศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างถาวร  
         2.10 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาก าลังคนใน

ท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
     3.1 เร่งแก้ปัญหาครูขาดแคลน รวมทั้งเงินเพ่ิมปริญญาตรี 15,000 บาท กลุ่มครูจ้างสอน  
     3.2 เพ่ิมพูนประสบการณ์ครูด้วยกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ (ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ

อาชีพ/ e-Training/ฝึกงานในสถานประกอบการ)  
     3.3 สนับสนุนการได้มาซึ่งวิทยฐานะที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพยึดโยง

กับ การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพท างการศึกษา การประเมินสถานศึกษาดีเด่น และ การประเมิน
อ่ืน ๆ  

    3.4 ประสานความร่วมมือกับ กคศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเปิดโอกาสรับบรรจุบุคลากรครู 
วิชาชีพ สาขาขาดแคลน วิชาชีพเฉพาะที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  

    3.5 เร่งจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรท างการศึกษารองรับการพัฒนา และการจัดตั้ง 
สถาบันการอาชีวศึกษา  
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    3.6 พัฒนาครูอาชีวศึกษามืออาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบุคลากรในสถานประกอบการมือ
อาชีพ เป็นครูอาชีวะ  

    3.7 พัฒนา จัดหาครูสอนวิชาชีพด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา     
คู่ค้า คู่แข่ง 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้อง กับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  4.1 จัดกระบวนการเชิงระบบ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายภาคี “ผู้ใช้ ผู้ผลิต 
ร่วม คิดร่วมสร้าง”  

  4.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเมื่ อส าเร็จ
การศึกษา  

  4.3 สนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนในรูปผลิตภัณฑ์ร้านค้า 
“อาชีวศึกษาครบวงจร”  

4.4 สนับสนุนการมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ  
4.5 สนับสนุนการได้มาซึ่งวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ  
4.6 ตั้งศูนย์รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือใช้

วางแผน พัฒนาเชิงระบบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาเท่าเทียมนาน ๆชาติ  
 5.1 จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน  

         - จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  
             - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับสถานศึกษา และ

ระดับประเทศ Country License, e-Courseware และ e-Content ต่าง ๆ รวมทั้งระบบการเรียนรู้ผ่านวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

            - ส่งเสริมให้มีการน าระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูใช้ระบบ ดังกล่าว

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 จัดระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา  

          - โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนในทุกสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบ  
             - Wifi ในทุกสถานศึกษา  
            - ระบบบริหารจัดการ ระบบการประสานงานอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาห้องปฏิบัติการ ICT (MOC)  
            - ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และ e-Portfolio 
           - ระบบความปลอดภัยข้อมูล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ทั้งใน 

ส่วนกลาง และสถานศึกษา  
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           - ระบบการจัดการความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนระหว่างกลุ่มครูผู้สอนในแต่ละ 
สาขาวิชา  

           - ระบบศูนย์ข้อมูลความต้องการก าลังคน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ  

         6.1 พัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และใช้องค์ความรู้จากผู้มีความส าเร็จในวิชาชีพ ทั้งคลัง
ปัญญา คนอาชีวะในอดีตถึงปัจจุบัน และครูคลังสมองในวิชาชีพ ทุกระดับจนถึงนานาชาติ  

    6.2 สร้างขีดความสามารถนักเรียนนักศึกษาอาชีวะให้เป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม ผ่าน 
กระบวนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์ ให้พร้อมมุ่งสู่ เวทีสากล และ
สามารถขยายผลสู่การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์  
    6.3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาอาชีวศึกษา ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 56  

         6.4 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับการจัด 
อาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน อาทิ ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในสายเทคโนโลยีหรือสาย ปฏิบัติการ  

         6.5 ส่งเสริมความสามารถด้านอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 
โดยเฉพาะ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์  

         6.6 ส่งเสริมการวิจัยและการใช้ผลงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพในทุกสถานศึกษา
และ หน่วยงาน  

         6.7 ส่งเสริมการผลิตและจดสิทธิบัตรจากผลงานทรัพย์สินทางปัญญานักศึกษา ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา  

         6.8 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมและอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณภัยและท ามาหากิน  
         6.9 ส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
         7.1 จัดอาชีวศึกษา English Program (EP) Mini English Program (Mini EP) Chinese 

Program (CP) และ Mini Chinese Program (MCP) น าร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อม  
         7.2 เพ่ิมทักษะทางภาษาสากล ภาษาคู่ค้า และภาษาเพ่ือนบ้านชายขอบให้กับนักศึกษา  
         7.3 จัดหาครูสอนภาษาเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถนักเรียนนักศึกษา  
         7.4 สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ระบบการรองรับสมรรถนะท างอาชีพที่เป็นมาตรฐานทั้ง 

ภายในประเทศ/ต่างประเทศ  
         7.5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี การฝึกงาน และการฝึกอบรม ในสถาน

ประกอบการที่มี มาตรฐานระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ  
         7.6 สร้างความร่วมมือท างานวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 
         8.1 สรุปรายงาน ประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เผยแพร่สู่องค์กรและสาธารณะ ทั้งเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์  
        8.2 ให้มีกระบวนการประเมินมาตรฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมทุก 3 เดือน อาทิ 

มาตรฐานระดับ ส านัก/ศูนย์/หน่วย และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยก าหนดระดับ มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น และเร่งรัดพัฒนาดีเด่น 

 
    

 1.4 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4 

 

ปรัชญำ : เป็นเลิศด้ำนอำชีพ เพื่อปวงชน 
 

วิสัยทัศน์ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 4 
 “สถำบันกำรอำชีวศึกษำ มุ่งผลิตทรัพยำกรบุคคลด้ำนอำชีพที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล” 
 
เอกลักษณ์ : ผลิตทรัพยำกรบุคคลด้ำนอำชีพสู่โลกอำชีพในระดับสำกล 
 
อัตลักษณ์ : ทรัพยำกรบุคคลด้ำนอำชีพที่มีคุณภำพและคุณธรรม พร้อมรับกำร เปลี่ยนแปลงสู่โลกอำชีพ 
 
พันธกิจ : 1. จัดการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล 
            2. เร่งการพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
            3. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
            4. ส่งเสริมวิจัย นวตักรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร และมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
            5. สนับสนุน และทะนุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
            6. พัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            7. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นสากล 
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1.5 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ของศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถในการด ารงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและเต็มตาม 
   ศักยภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็น 
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจัดการระบบดูแลและป้องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

  

1.6 แผนพัฒนำวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พ.ศ. 2563-2566  
 

ปรัชญำ ( Philosophy)  

“ความรูดี ฝมือเดน เนนคุณธรรม”  

เอกลักษณ (Uniqueness)  

“กตัญ  ู บูชาครู” 

อัตลักษณ (Identity)  

“ทักษะวิชาชีพ สู่จิตอาสา”  

วิสัยทัศน (Vision)  

“เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดี ใหกับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกระดับ”  

พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพ่ือบริการสนับสนุนผู้เรียนใหไดร้ับประโยชน และสอดคลองกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. บริการจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  
3. สงเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาใหเป็นที่ยอมรับ                                               

 
เป้ำประสงค์ (Goal)  
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว 3 ด้าน ดังนี้  

1. พัฒนาผู้เรียนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะอาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐาน 
สาขาวิชาชีพในระดับสากล  

2. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการศึกษา และแหล่งเรียนรู  ใหสามารถจัด
การศึกษาไดส้อดคลอง และมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาสังคมด้วยการมีสวนร่วมการใหบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และองคความรูทางวิชาชีพสู่
สังคม 
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ประเด็นยุทธศำสตร (Strategic issues)  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและและต่างประเทศ  
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม ่ 
5. พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
6. สร้างระบบคลังปัญญาการอาชีวศึกษา (Intelligent Unit) 

กลยุทธและมำตรกำร ของสถำนศึกษำ  

กลยุทธที่ 1 การเพ่ิมจ านวนผู้เรียนและคุณภาพให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ และบริการ 
               มาตรการที่ 1 ปรับวิธีการสอนเอาใจใสดูแลผู้เรียนเนนการปฏิบัติจริง เพ่ือสงเสริม ใหผู้เรียนมี

คุณลักษณะคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
               มาตรการที่ 2 สนับสนุนแหล่งเรียนรู หองทดลอง และหองปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
               มาตรการที่ 3 ผู้ปกครอง และผู้เรียนใหเห็นคุณคาของการเรียนสายอาชีพ และบริการเพ่ือให

มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถานศึกษา 
    

กลยุทธที่ 2 การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  
               มาตรการที่ 1 สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพครูใหมีความรูความสามารถ กับเทคโนโลยี

และวิทยาการของสาขาวิชา  
               มาตรการที่ 2 จัดใหมีการส ารวจความตองการการฝกอบรมในระดับชาติ ของสถาน

ประกอบการทีเ่ป็นผู้ใชแรงงาน  
               มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝมีแรงงานให้ได้ มาตรฐาน

ระดับชาติหรือนานาชาติและเป็นที่ยอมรับ 
     กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา  
                         มาตรการที่ 1 สร้างกลไกลในการประสานความร่วมมือระหว่างการพัฒนา ก าลังคนในระดับ
จังหวัดใหสอดคลองกับสถานการณ  
 มาตรการที่ 2 ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมด้วยการสร้างโอกาสใหกับ บุคลากรเพ่ือสงเส
ริมและสนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา  
 มาตรการที่ 3 รับและสนับสนุนงบประมาณบางสวนใหกับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานอ่ืนในด้านวิชาชีพ และบริการ 
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 1.7 นโยบำย  ยทุธศำสตร์  ที่เกี่ยวข้อง 

 

    1.7.1 ยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
1. ความมั่นคง 
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                สรุปประมวลนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ เพ่ือการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษา      
 

เป้ำหมำย :  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
การพัฒนาประเทศ และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
กรอบแนวท ำงำน 
      1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
      2.  ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      3.  ผลิต พัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
      4.  ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ตลอดชีวิต 
      5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
      6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
หลักกำร :  คุณภาพ / ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง / เท่าเทียม / เข้าถึงการศึกษา / ประสิทธิภาพ 
1.  หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผล 
    ประเด็นหลัก :  เน้นคุณภำพในระดับห้องเรียน 

 การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0   

 ภาษาต่างประเทศ 

 ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม 

 ทวิภาคี 

 การเป็นผู้ประกอบการ 

 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินสมรรถนะผู้ส าเร็จตามมาตรฐานอาชีพ 
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 ประเด็นย่อย :    
 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 STEM  Education 
 ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้
 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 การคิดวิเคราะห์ ทักษะ 3R 8C ภาษาต่างประเทศ 
 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีค่านิยมและ

จิตส านึกที่ดี ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุธทศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกท าวัฒนธรรม 

 ธนาคารขยะ 
 พัฒนาระบบการสอบ  V-NET  ให้ได้มาตรฐาน 
 พัฒนารูปแบบหนังสือให้เหมาะสมกับยุค  Thailand 4.0 
 การสอนทางไกล  DLIT/DLTV  และโครงการพระราชด าริ 
 พัฒนาครูแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และมีการ

แบบเปิด (Open Approach)  ให้ตอบโจทย์ความต้องการครูในศตวรรษท่ี  21 
 พัฒนาครูแนวใหม่เพ่ือปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  วินัยเด่น  คนดี มีวินัย   รัก

ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการ  STAR ATEMS 

 พัฒนาระบบประเมินประกันคุณภาพ 
 พัฒนาระบบการนิเทศ 

2.  ผลิตพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรท ำงกำรศึกษำ 
    ประเด็นหลัก :  เพียงพอ  ครบกลุ่ม  ตรงสำขำ  พัฒนำต่อเนื่อง 

 แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ 

 ครูมืออาชีพ  และผู้บริหารมืออาชีพ 

 ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

 ใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวะ 

 วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา) 

 การพัฒนาทักษะอาชีพ 

 TVEL  TEPE  Online 
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 พัฒนาครูในสถานประกอบการ 

 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) 

 พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี 

 เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร 
    ประเด็นย่อย :    

 จัดท าแผนอัตราก าลังล่วงหน้า  10 ปี 
 พัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันผลิตครู 
 การเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 เร่งแก้ปัญหาความขาดแคลนครู 
 ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพ ในการสอนและการฝึกทักษะอาชีพอย่างเต็มที่ 
 ประเมินสมรรถนะครูเพ่ือการพัฒนา 
 พัฒนาครู ครูฝึก ครูนิเทศ โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน 
 Boot  Camp 
 TVET  TEPE  Online 
 สร้างระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนัด 
 ปรับระบบการได้มาซึ่งวิทยฐานะ 
 ปรับการจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการให้ตรงกับความ

ต้องการของพ้ืนที่ 
 สร้างขวัญก าลังใจซ่อมบ้านพักครู 

3.  ผลิต พัฒนำก ำลังคนรวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
    ประเด็นหลัก :  ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ปริมำณเพียงพอ คุณภำพมำตรฐำนสำกล  ภำยใต้กำรมี 
                      ส่วนร่วมเครือข่ำย 

 ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท รับน้องใหม ่

 การผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม) 

 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) 

 กรอ. อ.กรอ. อศ. 

 สายพลังประชารัฐ 

 วิจัยและใช้ประโยชน์ 
    ประเด็นย่อย :    

 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนและทวิศึกษา 
 ม.44 แก้ปัญหาทะเลาวิวาท 
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 เตรียมความพร้อมก าลังคนในยุคประเทศไทย 4.0 
 ส่งเสริมความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน สร้างความร่วมมือผลิต

ก าลังคนระดับจังหวัด/พ้ืนที่ (กศจ. อศจ.)  สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 

 ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษ กรอ.อศ./อ.กรอ.อศ. 
 พัฒนาระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น สอศ. สกอ. 
 ทวิภาค ี
 ทวิวุฒิ 
 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล รองรับการเตรียมก าลังคน APEC (ความ

ร่วมมือต่างประเทศ) 
 อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (Re-profile)  ทบทวนบทบาทสถานศึกษา ส่งเสริมอาชีวศึกษา

ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง) 
 สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

- Re-branding 
  - Database  of  Supply  and  Demand 
  - Excellent Model  School 
  - Standard  and  Certification  Center  
 การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม  วิจัยนโยบาย (อาชีวศึกษา) 

4.  ขยำยโอกำสท ำงกำรศึกษำ  กำรเข้ำถึงบริกำรท ำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     ประเด็นหลัก :  อำชีวะเพื่อคนทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 ดึงนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 อาชีวะทุกช่วงวัย 

 อาชีวะตลอดชีวิต 

 เตรียมอาชีวะมัธยมต้น (Pre. Ved.) 
     ประเด็นย่อย :    

 สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาขน าดเล็ก (รัฐ) 
 แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาเอกชน ขนาดเล็กที่ประสบปัญหากิจการ (เอกชน)   
 แก้ปัญหาเด็กตกหล่น 
 เพ่ิมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre. Ved.) (กรณีศึกษาความเป็นไปได้) 
 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
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5.  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 

     ประเด็นหลัก :  กำรใช้ ICT  เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

     ประเด็นย่อย :           บูรณาการเครือข่าย ICT 
 บูรณาการ Content 
 บูรณาการสื่อ 
 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

6.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
     ประเด็นหลัก :  ประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 การพัฒนาบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 

 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ 

 ระบบงบประมาณ 
 ประเด็นย่อย :    

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 
 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
 Road  Map  กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 1 ปี 5 ปี และ 15 ปี 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2561 (แผนค าขอ) 
 พ.ร.บ.การศึกษาชาติ 
 การรับนักศึกษา ปีการศึกษา2560 
 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 การลดปัญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวะรัฐและเอกชน 
 การบริหารงานส่วนภูมิภาค (ให้ภาคส่วนต่าง  ๆร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอ านาจ) 
 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน (การาจัดระบบบริหารจัดการ อาชีวศึกษาเอกชน) 
 ปรับค่าใช้จ่ายรายหัว  ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
 ก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ปรับกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบนพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 เผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมองค์กร 
 สนับสนุนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต. 
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2.1  ปรัชญำ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำน 
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 
 
 

 
ปรัชญำ ( Philosophy)  

“ความรูดี ฝมือเดน เนนคุณธรรม”  
เอกลักษณ (Uniqueness)  

“กตัญ  ู บูชาครู” 
          อัตลักษณ (Identity)  

“ทักษะวิชาชีพ สูจิตอาสา”  
วิสัยทัศน (Vision)  

“เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดี ใหกับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกระดับ”  
พันธกิจ (Mission)  
           1. พัฒนาการเรียน การสอนด้านวิชาชีพ เพื่อบริการสนับสนุนผู้เรียนใหไดร้ับประโยชน และสอด

คลองกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
           2. บริการจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  
           3. สงเสริมการบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาใหเป็นที่ยอมรับ  
เป้ำประสงค์ (Goal)  

                    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 3 ด้านดังนี้ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะอาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐาน สาขาวิชาชีพในระดับสากล 
  2. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ให้สามารถจัด
การศึกษาได้สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาสังคมด้วยการมีส่วนร่วมการให้บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง
วิชาชีพสู่สังคม 
 2.2 กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) 
      2.2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
                     จุดแข็ง (Strength) 
                      1. บุคลากรของวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มุ่งมั่น และค่านิยมท่ีดีต่อ 
          การปฏิบัติงานให้ตอบสนองการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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                    2. พัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมีแรงงานให้ได้มาตรฐานระดับชาติ 
          หรือนานาชาติและเป็นที่ยอมรับ 
             3. วิทยาลัยฯ น าระบบคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการท างานแบบครบวงจร 
                     4. สภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี  
                     5. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาต่อ 
                     6. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยฯ 
        7. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาระบบงานของ วิทยาลัยฯให้มี 
          ประสิทธิภาพ 
  9. มีระบบเครือข่ายสัญญาณทั่วถึงวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพในการท างาน 
    จุดอ่อน (Weakness) 
                1. ในอนาคตมีจ านวนครูที่ครบวาระการเกษียณอายุราชการจ านวนมาก ส่งผลให้ 
                   ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน 
       2. เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน ยังไม่ทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา 
       3. พ้ืนที่อาคารเรียนในสถานศึกษา ไม่เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา 
 2.2.2.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
      โอกำส (Opportunity) 
        1. นโยบายของรัฐมีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณจากนโยบาย 
          เรียนฟรี 15 ปี การส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือผลิตก าลังฝีมือ 
          แรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
        2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐ เช่นการให้กู้ยืมเงิน  
          โครงการศูนย์บ่ม เพาะ และโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจัดการ 
          เรียนการสอนที่สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์จริง 
        3. ผู้ปกครอง และชุมชนภายนอก มีค่านิยม ความเชื่อมั่น ในการเรียนด้านอาชีวศึกษา 
          โดยเฉพาะช่างอุตสาหกรรม จึงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ 
       4. วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งของได้รับโอกาสในเรื่องของความสะดวกสบายใน 
          เรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

อุปสรรค (Threats) 
 1. สภาพแวดล้อมในสังคมต่อผลให้นักเรียน นักศึกษา เกิดปัญหาการออกกลางคัน 
          ตั้งครรภ์ ติดยาเสพติดเนื่อง 
      2. สื่อ เทคโนโลยีน าเสนอค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนขาด 
          ความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ การสื่อสารและกับบุคคลอ่ืน ๆ 
      3. เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา 
      4. สภาพสังคมส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาขาดความอดทนในการเรียนภาคปฏิบัติ 



28 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

2.2  ประวัติควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
  ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 74 ถนนขุนช้าง ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 40 ไร่ 33 ตารางวา เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เดิมมี 
ชื่อว่า โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้างแผนกเดียว หลักสู ตร 3 ปี จบแล้วได้รับ
ประกาศนียบัตร ช่างไม้ปลูกสร้างชั้นต้น (เทียบเท่า ป.6 ในปัจจุบัน) ในระยะที่โรงเรียนเปิดท าการสอนใหม่ ๆ 
โรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนทางการ จึงให้นักเรียนไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
(บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุร ีในปัจจุบัน) และใช้สถานที่ของโรงเรียนสงวนหญิง (บริเวณอาคารพาณิชย์
หน้าเรือนจ าเก่าในปัจจุบัน) เป็นสถานที่พักส าหรับนักเรียนประจ า จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2481 ทางราชการได้
ปลูกสร้างอาคารลักษณะชั้นเดียว พ้ืนซีเมนต์หลังคาสังกะสี ขนาด 10 x 30 ตารางเมตรให้จ านวน 1 หลัง และได้ย้าย
นักเรียนมาพักยังบริเวณโรงเรียนของตนเองซึ่งได้แก่บริเวณท่ีตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   

 ในปัจจุบันนี้ อยู่ในเขตวัดลครร้าง วัดโหน่งเหน่งร้าง และวัดช่องลมร้าง ถนนขุนช้าง ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเช่าที่จากกรมการศาสนา เสียค่าเช่าเป็นรายปี ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี มีการปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือรองรับการปฏิรูปการอาชีวศึกษา เข้าสู่สถาบันการอาชีวศึกษา
ตามกฎหมายใหม่ นอกจากนั้น วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร จัดการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้น และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ
ปกติ และระบบทวิภาคี เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานให้กับนักเรียน นักศึกษาตามสาขางานของตน 

   ในปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดท าการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียาน
ยนต์ ในปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2557 และใน
ปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดการสอนระดับปริญญาตรี เพ่ิมเติม 2 สาขา คือสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

2.3  สัญลักษณ์ประจ ำ  วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรำสัญลักษณ ์
    วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

 

 

 

 

สีประจ ำวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

 

 

 

สีน ำ้เงิน
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2.4  เพลงมำร์ช วิทยำลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 

 

 

 

มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

 

          เน้ือร้อง ยรรยง โอภากุล   ขับร้อง  ยรรยง  โอภากุล 

 

         ( สร้อย)  วทิ ยาลัยเท คนิคสุพรรณบ ุรี  แหลง่รวมนอ้งพี่ชีวสีัมพันธ ์ 

 สีน ้าเงินเป็นสีท ี่เรายึดมั่น   ร่วมจิตใจกันเพ ื่อสรา้งสรรคป์ ระเท ศไท ย 

                       สถ าบ ันรวมช่างตา่งสาขา   มีสัญญาปณิธานอันยิ่งใหญ่ 

 เรามุ่งมั่นการเรยีนอย ่างตั งใจ   เพื่อจะได ้มวีิชาป ระกอบ การ 

                      งานก่อสร้างช่างยนต์กลไ ฟฟ้า   อิเล็กท รอนิกส์เชื่อมมาซ ่อมประสาน 

 มีวชิาไม่งอ้ใค รให้ร้าคาญ             และยึดมั่นในคุณธ รรมประจ้าใจ ( สร้อย) 

        สองมอืพนมก้มกราบนมัสก าร   องค์เทพ าจารย์พระวิษณุก รรม 

 ท ั งครูอาจารย์ที่ชว่ยชี น้า             ศษิ ย์ขอจดจ้าจะขอท ้าแตค่วามดี 

        ภาคภูมใิจใ นเขตแคว้นแดนน ้ามัน  แมเ้ผชิญทุก สิ่งใด ไม่หลกีหนี 

 ท ุกชีวติรว่มจติสามัคคี              ในเ ท คนิคสุพรรณบ ุรีของเรา ( สร้อย) 

 

 
 

 

 

 

 

 



31 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

เพลงวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุี 
 

 

 

          เน้ือร้อง ยืนยง โอภากุล  ขับร้อง  ยืนยง  โอภากุล 

 

  ย่างเข้าหนึ่งศ ตวรรษ   พวก เรายนืหยัดอย่า งมศีักดิ์ ศรี 

  จากโ รงเรยีน ช่างไ ม้สุพรรณ บ ุรี  จวบจนบ ัดนี คือเทค นิคสุพร รณ 

  ตั งแตว่ันท ี่เร าก่อร่าง   เราได้สรา้ งช่ างสรรค์ ผูเ้ชี่ยว ชาญ 

  ลูก ศษิ ย์ลูก หาสถ าบ ัน   ต่างจบ ไป ท ้าง านรับใ ช้สั งคม 

  **วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ  เราตั งมั่ นรับใ ช้สังค ม 

  วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ   เราตั งมั่ นสร้างสรรค์สั งคม 

  *ดินแดนสุพรร ณบ ุรี   คือศักด ิ์ศรีสุวรร ณภูมิ 

  คนไ ท ยท ุกค นภาคภูมิ   จากอด ีตตร ะกาล นาน มา 

  การศกึษ าในว ิชา ช่าง   เท คนิคสุพรรณนั นแนว หน้ า 

  สอนศษิ ย์ให้ใฝรู่้วชิ า    ท ักษ ะป ัญญ า อาชีวะเลี ยง ต น 

  **วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ  เราตั งมั่ นรับใ ช้สังค ม 

  วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ   เราตั งมั่ นสร้างสรรค์สั งคม 

  ***คว ามรูด้ี  ฝีมือเ ด่น   เน้นและย ้ าในค ุณธ รรม 

  คือปรัชญาท ี่เร าน้อมน้ า   คือหัวใ จที่เราก้าวเด ิน 

  *ดินแดนสุพรร ณบ ุรี   คือศักด ิ์ศรีสุวรร ณภูมิ  

  คนไ ท ยท ุกค นภาคภูมิ   จากอด ีตตร ะกาล นาน มา 

  การศกึษ าในว ิชา ช่าง   เท คนิคสุพรรณนั นแนว หน้ า 

  สอนศษิ ย์ให้ใฝรู่้วชิ า    ท ักษ ะป ัญญ า อาชีวะเลี ยง ต น  

  **วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ  เราตั งมั่ นรับใ ช้สังค ม 

  วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ   เราตั งมั่ นสร้างสรรค์สั งคม 

  ****วิท ย าลัยเ ท คนิคสุพรร ณ  เราตั งมั่ นรับใ ช้สังค ม 

  วิทย าลัยเ ท คนิคสุพรรณ กตั ญญ ู บูชาครู เพื่อมุง่หน้ าไป สู่ อา ชีวะส ร้างชาติ 
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2.5  รำงวัลกำรแข่งขัน วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ ได้รับรางวัลและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ดังต่อไปนี้ 
 

รำงวัลแข่งขันทักษะ ระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562  
1.ทักษะงำนสีรถยนต์ระดับนำนำชำติ  แผนกวิชำช่ำงยนต์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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2. ทักษะงำนวัดละเอียดระดับนำนำชำติ   แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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รำงวัลแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัดและระดับภำค ภำคกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัดและระดับภาคดังนี้ 
        1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน สาขาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้ 

    ระดับ ปวช.  
            2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
            3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (แบบจ าลอง 
               สถานการณ์เบียร์เกมส์) ประเภททีม ระดับ ปวส.       
            4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
           5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. 
            6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง    

   ระดับภาคกลาง ระดับ ปวส. 
            7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา  

   อิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวส. 
            8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย สาขาวิชาเทคโนโลยี     

   สารสนเทศ ระดับ ปวส.  
            9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช. 
            10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง สาขางานปูน ระดับ ปวช. 
            11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 

12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม  
      อุปกรณ์ ระดับ ปวช. 
13. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. 
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. 
15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. 
16. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. 
17. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานยายยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. 
18. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมิเดียแบบหลายมิติ  

     ระดับ ปวช../ปวส.          
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รำงวัลระดับชำติ 
รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ ระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จ ำนวน 1 รำงวัล ดังนี้ 
 
1. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะงานไม้ ประเภททีม ระดับ 
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ ระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
       วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) จ ำนวน 1 รำงวัล ดังนี้ 
1. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะยานยนต์แก๊สโซลีน ประเภททีม 
ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
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รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ ระดับชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  (เหรียญทองแดง) จ ำนวน 2 รำงวัล ดังนี้ 

1. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะงานสี สาขาช่างก่อสร้าง 
ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 (เหรียญทองแดง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
3 (เหรียญทองแดง) 
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รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ ระดับภำค ภำคกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
       วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จ ำนวน 4 รำงวัล ดังนี้ 

1. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะการจัดการ   
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (แบบจ าลองสถานการณ์เบียร์เกม)  ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  

 

 

 

 

 

 

2. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ส ารวจเพื่อการก่อสร้าง ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  

 

 

 

 

 

 
 3. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการ
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภทเดียว ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 
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4. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งาน
ยานยนต์แก๊สโซลีน ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

 

 

 

 

 

 

 
รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ ระดับภำค ภำคกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

       วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) จ ำนวน 5 รำงวัล ดังนี้ 
         1. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะการออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 

 

 

 

 

 

 

2. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)  
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3. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะเบียร์เกมส์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประเภททีม ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

4. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประเภททีม ระดับ ปวช. วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
(เหรียญเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 
5. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพมาตร

วิทยามิติ ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) 
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รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะ ระดับภำค ภำคกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จ ำนวน 5 รำงวัล ดังนี้ 

         1. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะการจัดการ
เครือข่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 

 

 

 

 

 

 

2. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวงดนตรีโฟล์ค
ซอง ประเภททีม ระดับ ปวส. วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 

 

 

 

 

 

 

3. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะการออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ประเภททีม ระดับ ปวช. วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
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4. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะงานกลึง
ชิ้นงาน ประเภทเดียว ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 

 

 

 

 

 

 
5. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก

แก๊สโซลีน ประเภททีม ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 

 

 

 

 

 

 

 

    6. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะงานวัด
ละเอียด ประเภททีม ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
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7. รายงานผลการแข่งขันทักษะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะการพัฒนา
มัลติมีเดียแบบหลายมิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภททีม ระดับ ปวช. วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 

 

 

 

 

 

 

 
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื้นฐำน งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง

ประเทศไทย มีกำรศึกษำ 2565 รำงวัลแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัดและระดับภำค ภำคกลำง ประจ ำปี
กำรศึกษำ พ.ศ. 2565 

1. การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1   
2. การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว  
   รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
3. การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภททีม  
   รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
4. การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
5. การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

  6. การแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing (by Huawei) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.  
             ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
  7. การแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. /ปวส. ประเภททีม สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 
              รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
  8. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภทเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
  9. การแข่งขันทักษะการส ารวจ เพ่ือการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
  10. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
  11. การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจ าลองสถานการณ์เบียร์ 
                เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
  12. การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
  13. การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
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  14. การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. และปวส. ประเภท ทีม รางวัลรอง 
               ชนะเลิศ อันดับ 2 
  15. การแข่งขันทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
  16. การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
  17. การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ 
               อันดับ 2 
 
 ภาพกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื้นฐำน งำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย มีกำรศึกษำ 2565 รำงวัลแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัดและระดับภำค ภำคกลำง ประจ ำปี
กำรศึกษำ พ.ศ. 2565 
            1. การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภททีม  
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

 

 

 

 

 

 

    2. การแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. /ปวส. ประเภททีม สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 
 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
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 3. การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

  

        4. การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1   
 5. การแข่งขันทักษะการส ารวจ เพ่ือการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

 6. การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. และปวส. ประเภท ทีม รางวัลรอง 
         ชนะเลิศ อันดับ 2 
 7. การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
 
 

 

 

 
 
 
       8. การแข่งขันทักผละวิชาชีพสาขาเทคนิคพ้ืนฐานทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.ได้รับรางวับรองชนะเลิศอันดับที่1 
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9. การแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิงและวงดนตรีโฟล์คซอง วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
10. การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภทเดี่ยว  
   รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
11. การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
12. การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
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2.6 รำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 

รำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
รำงวัลผู้บริหำรดีเด่น ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 2. นายสุทัศน์  มีมุข  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 3. นายจตุพร ศิลปรัตน์  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น  
 1. นายชยพล เนียมเพราะ  ต าแหน่งครู 
 2. นายประทุม แววทอง  ต าแหน่งครู 
 3. นายประดิษฐ์ ค าหอม  ต าแหน่งครู 
 4. นายอ านวย งามเกตุสุข  ต าแหน่งครู 
 5. นายกฤษฎา โพธิ์บุรีพานิช ต าแหน่งครู 
 6. นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ  ต าแหน่งครู 
 7. นายกฤษณ ์ธันยภัคสกุล  ต าแหน่งครู 
 8. นายจ านง พรหมแท่น  ต าแหน่งครู 
 9. นายวรพงศ์ เกิดปัญญา  ต าแหน่งครู 
 10. นายภาสกร หนูสนั่น  ต าแหน่งครู 
 11. นางพรศรัณย์ อาภาประเทือง ต าแหน่งครู 
 12. นายอานนท ์สิงห์จุ้ย  ต าแหน่งครู 
 13. นายธงชัย ระย้า  ต าแหน่งครู 
 14. นายชัยวัสส์ ติวสร้อย  ต าแหน่งครู 
 15. นายทรงพล ชูชื่น  ต าแหน่งครู 
 16. ที่ ร.ต.ภัทรวิน แจ้งใจ             ต าแหน่งคร ู
 17. นางสาวหทัยทิพย์ ประภาสจัจะเวทย์ ต าแหน่งคร ู
        18. นายเตชิต พ่ึงพวก  ต าแหน่งครู 
 19. นางสาวนรมน ริตพวง  ต าแหน่งครู 
 20. นางสาวขนิษฐา สุขสบาย ต าแหน่งครู 
 21. นางสาวมนอักษร โอบอ้อม ต าแหน่งครู 
 22. นายคมคาย สว่างศรี  ต าแหน่งครู 
 23. นายอภิศักดิ ์อุบาลี  ต าแหน่งครู 
 24. นางสาววราภรณ์ เชื้ออยู่ ต าแหน่งครู 
 25. นายทศพล ล้อมวงษ์  ต าแหน่งครู 
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 รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น (ต่อ) 
        26. นายนราศักดิ์ ศรีสุข  ต าแหน่งครู 
        27. นางสาวพัชรา รุ่งสว่าง  ต าแหน่งครู 
รำงวัลครูผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน รำงวัล “Excellent Teacher 4.0” 
ประกำศส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2563 
 1. นายสุธีร์ แบนนประเสริฐ  ต าแหน่งคร ู
 2. นายอนุรักษ์ ไทยสนธิ  ต าแหน่งคร ู
 3. นายทรงพล ชูชื่น  ต าแหน่งคร ู
 

รำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
รำงวัลผู้บริหำรดีศรีอำชีวศึกษำ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมมกำรกำรอำชีวศึกษำ ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 

นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
รำงวัลครูดีศรีอำชีวศึกษำ ประกำศส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 
 นางเบ็ญจวรรณ์  บุญเสวตร 
รำงวัลเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้สอนดีเด่น ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี ลง
วันที ่27 กรกฎำคม 2564 
 นางเบ็ญจวรรณ์  บุญเสวตร 

รำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
รำงวัลเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2565 
 นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
รำงวัลผู้บริหำรดีศรีอำชีวศึกษำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
 1. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 2. นายสุทัศน์  มีมุข  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 3. นายจตุพร ศิลปรัตน์  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 4. นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 5. นางสาวทิพวรรณ บุญเปรี้ยว ต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น  
 1. นายสายันต์  ศรีวิเชียร  ต าแหน่งคร ู
 2. ว่าที่ พ.ต.สมนึก  แช่มประเสริฐ ต าแหน่งคร ู
 3. นายบดินทร์  บุญพุฒิกร  ต าแหน่งคร ู
 4. นายสมพงษ์  ภูฆัง  ต าแหน่งคร ู
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รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น  
 5. นายอนุรักษ์  ไทยสนธิ  ต าแหน่งคร ู
 6. นายกฤษณ์  ธันยภัคสกุล  ต าแหน่งคร ู
 7. นายคมคาย  สว่างศรี  ต าแหน่งคร ู
 8. นายอภิศักดิ์  อุบาลี  ต าแหน่งคร ู
 9. นางสาวประไพศรี  ละออศรี ต าแหน่งคร ู
 10. นายอนุสรณ์  โคกกลาง  ต าแหน่งคร ู
 11. นายสุทธิรักษ์  มงคลนิมิต ต าแหน่งคร ู
 12. นายนพรัตน์  มะสุใส  ต าแหน่งคร ู
 13. นางสาวอชรายุ  แดงประเสริฐ ต าแหน่งคร ู
 14. นายเรืองวิทย์  โพธิ์รัง  ต าแหน่งคร ู
 15. นายอานนท์  สิงห์จุ้ย  ต าแหน่งคร ู
 16. นายกฤษดา  สุขนิมิตร  ต าแหน่งคร ู
        17. นางสาวณัฏฐกาญจน์  คุณกระมุท ต าแหน่งคร ู
 18. นางสาวเสาวนีย์  สงวนศรี ต าแหน่งคร ู
 19. นายณัฎพงศ์  เกิดไกร  ต าแหน่งคร ู
 20. นางสาวกมลชนก  ศรีสมพันธุ์ ต าแหน่งคร ู
 21. นายเศวต  พวงพิกุล  ต าแหน่งคร ู
 22. นายรัชพล  เหมลี  ต าแหน่งคร ู
 23. นางสาวจันทิมา  พ่ึงบุญลือ ต าแหน่งคร ู
 24. นายณัฐพล  แช่มประเสริฐ ต าแหน่งคร ู  
 25. นายสุเกตุ  จงภักด ี  ต าแหน่งคร ู
 26. นางพรสวรรค์  ผลวงษ์  ต าแหน่งคร ู
 27. นางสาวกมลทิพย์  เรืองศรี ต าแหน่งคร ู
 28. นายปพน  ทองเนื้อแปด ต าแหน่งคร ู
 29. นางสาวธันย์ธีตา  ธงชัย  ต าแหน่งคร ู
รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น (หลักสูตร ทล.บ) 
 1. นายอ านวย  งามเกตุสุข  ต าแหน่งคร ู
 2. นายประพนธ์  สุขสุวรรณ ต าแหน่งคร ู
 3. นายดิเรก  ใจดี   ต าแหน่งคร ู
 4. นางพัชรา  ใจดี   ต าแหน่งคร ู
 5. นางมณทิชา  รัมมะนพ  ต าแหน่งคร ู
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รำงวัลคุรุสดี กระทรวงศึกษำธิกำร 
 นางสาวเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ต าแหน่งคร ู
รำงวัลครูผู้สอนอำชีวศึกษำดีเด่น (ปวช.) ศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายอ านวย งามเกตุสุข  ต าแหน่งคร ู
รำงวัลเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น  
 1. นางวราภรณ์  กลิ่นสกุล  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 2. นางสาวฐปนียดา  บางมณี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 3. นางอิงอร แช่มประเสริฐ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 4. นางชุลีพร เนตรเพชร  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวพัทธนันท์ จันทร์ตระกูล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 6. นางสาววาสนา โพธิ์ระย้า  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 7. นายชาญ  พงษ์เทพ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 8. นางสาวภัททิยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 9. นางสาวกมลชนก  รุจจนเวท ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
 10. นางสาวส ารวย   พลอยสุกใส ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
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2.7 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 
 ชื่อสถำนศึกษำ   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 ชื่อภำษำอังกฤษ   Suphanburi Technical College 
          ที่ตั้งสถำนศึกษำ    เลขที่ 74 ถนน ขุนช้าง  ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัส 72000  
          โทรศัพท์  0-3552-2101   โทรสำร  0-3552-3807 
           เว็บไซต์ Website : www.stc.ac.th  สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 เนื้อที่ของสถำนศึกษำ   40  ไร่ .....-.... งาน  33  ตารางวา     
       มีอำคำร รวมทั้งสิ้น  20  หลัง มีห้องทั้งสิ้น   135   ห้อง ได้แก่    
       1. อาคารไม้   จ านวน 1 หลัง   5 ห้อง 
       2. อาคารอ านวยการ   จ านวน 1 หลัง   7 ห้อง 
       3. อาคารโรงฝึกงานช่างกลโรงงาน  จ านวน 1 หลัง   - ห้อง 
       4. อาคารเรียน  3 ชั้น   จ านวน 1 หลัง   12 ห้อง 
       5. อาคารพัสดุกลาง   จ านวน 1 หลัง   1 ห้อง 
       6. อาคารกิจกรรม-แผนกเมคคาทรอนิกส์ จ านวน 1 หลัง   4 ห้อง 
       7. อาคารเรียนคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 หลัง   3 ห้อง 
       8. อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ  จ านวน 1 หลัง   3 ห้อง 
       9. อาคารโรงอาหารและโรงอาหารรวมใจ จ านวน 2 หลัง   - ห้อง 
       10. อาคารสถานที ่   จ านวน 1 หลัง   - ห้อง 
       11. อาคารโรงฝึกงานช่างซ่อมบ ารุง  จ านวน 1 หลัง   4 ห้อง 
       12. อาคารเรียน 4 ชั้น   จ านวน 1 หลัง   14 ห้อง 
       13. อาคารเรียนช่างยนต์ 4 ชั้น   จ านวน 1 หลัง   18 ห้อง 
       14. โรงฝึกงานห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ จ านวน 1 หลัง  1 ห้อง 
       15. อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์-ช่างไฟฟ้า-    จ านวน 1 หลัง   25 ห้อง 
             ช่างอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน 1 หลัง   13 หอ้ง 
        16. อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง           จ านวน 1 หลัง   13 ห้อง 
              เทคนิคพ้ืนฐาน   จ านวน 1 หลัง   7 ห้อง 
        17. อาคารโดม  70 ปี   จ านวน 1 หลัง   - ห้อง 
        18. อาคารวิทยบริการ 2 ชั้น และ 
              แผนกโลจิสติกส ์   จ านวน 1 หลัง   - ห้อง 
        19. อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่  2 ชั้น  จ านวน 1 หลัง  2 ห้อง   
        20. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น          จ านวน 1 หลัง              16        ห้อง (อยู่ระหว่างด าเนินการ)    
            อ่ืนฯ เช่น สีประจ า ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา 

http://www.stc.ac.th/
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2.8 แผนที ่วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
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2.9 ประวัติอำคำรเรียน วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 

 
ล ำดับที ่

 
รำยกำร พื้นที่ วิธีได้มำ ปีงบประมำณ ปีที่ได้รบั จ ำนวน รำคำ/หน่วย ปัจจุบัน 

1 อาคารไม้  2 ชั้น     869.92 ตร.ม. สอบราคา 2502 2503 1 หลัง 155,620 แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
2 อาคารอ านวยการ 2 ชั้น  1,297.18 ตร.ม. สอบราคา 2516 2517 1 หลัง 952,050 อาคารอ านวยการ 
3 อาคารโรงฝึกงานแผนกชา่งกลโรงงาน 1 ชั้น  1,728.12 ตร.ม. สอบราคา 2519 2520 1 หลัง 500,000 แผนกช่างกลโรงงาน 
4 อาคารเรียนสามัญ 3 ชั้น     227.70 ตร.ม. สอบราคา 2521 2522 1 หลัง 1,656,970 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
5 อาคารสถานที่ 1 ชั้น     315.00 ตร.ม. สอบราคา 2521 2522 1 หลัง วัสดุฝึก อาคารสถานที ่
6 อาคารพัสดุกลาง   586.815 ตร.ม. สอบราคา 2523 2524 1 หลัง 793,000 พัสดุกลาง 
7 อาคารกิจกรรม ชั้น 1 และแผนกเมคคาฯ ชั้น 2-3  1,195.65 ตร.ม.  สอบราคา 2524 2525 1 หลัง 1,871,750 อาคารกิจกรรม 
8 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น  1,125.61 ตร.ม. สอบราคา 2524 2525 1 หลัง 2,057,650 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส ์
9 อาคารโรงฝึกงานแผนกชา่งเช่ือมโลหะ 1 ชั้น  1,852.40 ตร.ม. สอบราคา 2527 2528 1 หลัง 1,788,000 แผนกช่างเช่ือมโลหะ 
10 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น  1,244.23 ตร.ม. สอบราคา 2530 2532 1 หลัง 1,650,000 โรงอาหาร 
11 อาคารเรียนสามัญ 4 ชั้น  1,556.50 ตร.ม. สอบราคา 2533 2534 1 หลัง 5,000,000 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
12 อาคารเรียนแผนกชา่งยนต์ 4 ชั้น    895.50 ตร.ม. สอบราคา 2533 2534 1 หลัง 589,000 แผนกช่างยนต ์
13 อาคารโรงฝึกงานแผนกชา่งซ่อมบ ารุง 1 ชั้น  1,304.00 ตร.ม. สอบราคา 2536 2537 1 หลัง 3,600,000 แผนกช่างซ่อมบ ารุง 
14 อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์-ชา่งไฟฟ้าก าลัง 

และช่างอิเล็กทรอนิกส ์4 ชั้น  
4,793.56 ตร.ม. สอบราคา 2538 2539 1 หลัง 21,008,201 แผนกวิชาชา่ยนต์, ชา่งไฟฟ้า, ชา่งอิ

เล็กฯ 
15 อาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง-โยธา  

และเทคนิคพื้นฐาน 4 ชั้น  

2,942.28 ตร.ม. สอบราคา 2541 2542 1 หลัง 19,570,000 แผนกช่างก่อสร้าง-โยธาและแผนก
เทคนิคพื้นฐาน 

16 อาคารโดม 70 ป ี1 ชั้น  3,204.00 ตร.ม. สอบราคา 2553 2554 1 หลัง 3,500,000 วัสดุฝึก+เงินบริจาค 
17 อาคารวิทยบริการ 2 ชั้น  1,117.66 ตร.ม. สอบราคา 2555 2557 1 หลัง 9,088,000 อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) 
18 อาคารจั่วคู่ 2 ชั้น    360.00 ตร.ม. สอบราคา 2558 2559 1 หลัง 5,976,000 แผนกช่างเช่ือมโลหะ 
19 อาคารรวมใจ 80 ปี 1 ชั้น     1,200 ตร.ม. เงินบริจาค 2562 2562 1 หลัง 4,500,000 โรงอาหาร 
20 พิพิธภัณฑ์พระวิษณุกรรม 90 ตร.ม. เงินบริจาค 2563 2564 1 หลัง 2,000,000 หน้าพระวิษณุกรรม 
21 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น  

ขนาด 16 ห้องปฏิบัติการ 

1,500 ตร.ม. สอบราคา 2565 2565 1 หลัง 19,397,900 ด้านหลังพระวิษณุกรรม 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา           
ว่าท่ีร้อยตรสีุพีร์พัฒน์ จองพานิช  ประธาน  

นายสมจติต์ ศรีสมพันธ์ุ         เลขา   
 

 รองผู้อ านวยการ ฝา่ยวิชาการ 
นายจตุพร ศิลปรัตน์ 

 

 

รองผู้อ านวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวกนกวรรณ  ส่งสมบูรณ์ 

 

 

รองผู้อ านวยการ ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นางทิพวรรณ  บุญเปรี้ยว 

 

 

 

รองผู้อ านวยการ ฝา่ยบริหารทรัพยากร 
นายสุทัศน์ มีมุข 

 

 

 แผนกวิชาสามัญสมัพันธ ์
นายสุเกต ุจงภกัด ี

 

 

 
แผนกช่างยานยนต ์

นายวัฒนา โรจน์บุญถึง 

น ายสาธิต  ก้งเซ่ง 

 

 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
นายกฤษณ์  ธันยภัคสกุล 

 

 

แผนกช่างกอ่สร้าง-โยธา 
นายกิจจา จ าปาเงนิ 

 

 

แผนกช่างอเิล็กทรอนิกส ์
นายสุธีร์ แบบประเสริฐ 

 

 

แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายอ านาจ ชนพทิกัษ์ 

น ายสุรชัย 

 

 

แผนกช่างเชือ่มโลหะ 
นายวิมล ไม้หอม 

 

แผนกช่างกลโรงงาน 
นายมานพ เสาะแสวง 

 

 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นายอนุสรณ์ โคกกลาง 

วกุล 

 

 

หัวหน้างานวดัผลฯ 
นางสาวประไพศรี  ละออศร ี

 
หัวหน้างานห้องสมุดฯ 
นายศุภโชค  พานทอง 

 

 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายอนรุักษ์ ไทยสนธ ิ

 
 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 
นายกฤษฎา โพธิ์บุรีพานิช 

 

 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายดิเรก   ใจด ี

 

 

 แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายทรงพล ชูชื่น 

 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

นายศุภโชค  พานทอง 
 

 

 

หัวหน้างานสวัสดิการนกัเรียน ฯ 
นางพัชรา  ใจด ี

 

 

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ 
นายอ านวย  งามเกตุสุข 

 

 
หัวหน้างานปกครอง 

นายสถาพร  รอดสว่าง 
 

 
แผนกเมคคาทรอนกิส ์
นายอาทร คุ้มฉายา 

  

 

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางนิธินันท์  หวานมาก 

 

 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
นายทรงพล  ชูชื่น 

 

 

หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ 

นางดวงกมล อุดมรักษาทรัพย ์

 

 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและฯ 

นายพานุเกียรติ  ยอดค า 

 

 

หัวหน้างานความร่วมมอื 
นายอุดม เผ่าพงษ์จันทร ์

 

 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายวโิรจน์ แก้วเรือง 

 

 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นายอานนท์  สิงห์จุย้ 

 

 

หัวหน้างานบุคลากร 
นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร 

 

 

หัวหน้างานการเงิน 
นายประเชิญ  โพธิ์หอม 

 

 

หัวหน้างานบัญช ี
นางสาวกมลทิพย์ เรืองศรี 

น ายทรงรัตน์  ใจรักษ ์

 

 

หัวหน้างานพัสด ุ
นายประพนธ์ สุขสวุรรณ 

 
น ายทรงรัตน์  ใจรักษ ์

 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่
นายปัญญา ตั้งธโนปจัย 

 

 

หัวหน้างานทะเบียน 
นายเรืองวิทย ์โพธิ์รัง 

 

 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
ว่าที่ ร.ท.ทองใบ สมพิทกัษ ์

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี
นายสมจติต์ ศรีสมพันธ์ุ 

 

 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
   นายสมจิตต์ ศรสีมพันธ์ุ  ประธาน        

นางนิธินันท์ หวานมาก  เลขา 
 

 

แผนกโลจิสติกส ์
นายชัยพิสิทธิ์ ตวิสรอ้ย 

 

 

 

หัวหน้างาน อศจ. 
นายพิทักษ์ อุดมรกัษาทรัพย์ 

  

 

 

2.10 แผนภมูิโครงสร้ำงกำรบริหำร วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
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2.11 คณะผู้บริหำร วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gmail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธ์ุ  
เบอร์โทรศัพท์ 0895497357 
Gmail : Somjit.spuc@gmail.com 
 

ชื่อ นายสุทัศน์ มีมุข 
เบอร์โทรศัพท์ 094 82933127 
Gmail : Sutasme@gmail.com 
 

ชื่อ นายจตุพร ศิลปรัตน์ 
เบอร์โทรศัพท์ 081 9119791 
Gmail : Jatuporn.Silaparat@gmail.com 
 

ชื่อ นางสาวกนกวรรณ  ส่งสมบูรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 081-4403359 
Gmail : knwssmbn55@gmail.com 
 

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ  บุญเปรียว 
เบอร์โทรศัพท์ 081-0709647 
Gmail : Pumpoy99@gmail.com 
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2.12 ข้อมูลบุคลำกร วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
  

2.12.1   อัตรำก ำลัง ปี พ.ศ.2566     ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2566 
  
 
 
 

      ก.  ข้ำรำชกำร      89  คน 
  1.  ผู้บริหาร     5  คน 
  2.  ข้าราชการครู                     83  คน 
  3.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ        1  คน  
      ข.  ลูกจ้ำงประจ ำ         2  คน 
  1.  ท าหน้าที่สอน      -  คน 
  2.  ทั่วไป/สนับสนุน   2  คน  
      ค.  พนักงำนรำชกำร         18  คน 
  1.  ท าหน้าที่สอน    16  คน 
  2.  ทั่วไป/สนับสนุน    2  คน  
      ง.  ลูกจ้ำงช่ัวครำว        79  คน 
  1.  ท าหน้าที่สอน    39  คน 
  2.  ทั่วไป/สนับสนุน  40  คน 
 
 
 
            

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

 

 

 

อัตรำก ำลังของวิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี     มีบุคลำกรทั้งสิ้น  188  คน 

  จ.  มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  มำช่วยรำชกำร   - คน 
  ฉ.  มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  ไปช่วยรำชกำรที่อื่น   -   คน 
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2.12.2  ข้อมูลบุคลำกร  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 188 คน  

วุฒิกำรศึกษำ ก.  ครูผู้สอน ข.  เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/
สนับสนุน 

รวม 

  - ต่ ากว่า  ม.6              
  - ปวช./ม.6              
  - ปวส./อนุปริญญาตรี    
  - ปริญญาตรี           
  - ปริญญาโท   
  - ปริญญาเอก     

-     คน  
-    คน 
-    คน 
105 คน 
   42 คน 
     1 คน 

16  คน 
 2  คน 
11  คน 
 11  คน 

 - 
 - 
  

16  คน 
2  คน 
11  คน 
116  คน 
42  คน 
1  คน 

                  รวม 148 คน 40  คน 188  คน 
  
            2.12.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว   

แหล่งเงินที่จ้ำง ก.  ครูผู้สอน ข.  เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/
สนับสนุน 

รวม 

- จ้างด้วยงบบุคลากร          
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน       
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน     
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ             
 

-  คน 
-  คน 

39  คน 
-  คน 
-  คน 

 -  คน 
 -  คน 
 -  คน 
 40 คน 
 -  คน 

 -  

5  คน 
3  คน 
39  คน 

  40 คน 
         -   คน 

  
                  รวม       39  คน 40  คน 79  คน 
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ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมดจ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ  
2.13  ข้ำรำชกำร (ข้ำรำชกำรครูและข้ำรำชกำรพลเรือน) 
         ผู้บริหาร    5     คน และข้าราชการ   84     คน รวม    89    คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1 นายสมจิตต์         ศรีสมพันธุ ์ ปริญญาเอก - ผู้อ านวยการ 
2 นายสทุัศน์           มีมุข ปริญญาตร ี - รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรพัยากร  
3 นายจตุพร           ศิลปรัตน์ ปริญญาโท - รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
4 นางสาวกนกวรรณ  สง่สมบูรณ ์ ปริญญาโท - รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

5 นางสาวทพิวรรณ   บุญเปรี้ยว ปริญญาโท - รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ 

6 นางนิธินนัท์      หวานมาก ปริญญาตร ี - เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
7 นางพสูุดา       เศรษฐพงศ์พาณิช ปริญญาโท สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
8 นางพชัรา           ใจด ี ปริญญาโท สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานสวัสดิการ 
9 นางสมพร           โพธิ์รัง ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
10 นายอดุลย์           พพิิธ ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
11 นางสาวณชิากาญจน์ สมเพ็ชร ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
12 นายสถาพร         รอดสว่าง ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานปกครอง 
13 นายอวิรุทธ์         อินโต ปริญญาโท สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
14 นางสาวหทัยทิพย์ ประภาสจัจะเวทย์ ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
15 นางดวงกมล     อุดมรักษาทรัพย์ ปริญญาโท สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
16 นายสุเกตุ           จงภักด ี ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
17 นางสาวกมลทิพย์  เรืองศรี ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ หัวหน้างานการบัญช ี
18 นางพรสวรรค์      ผลวงษ ์ ปริญญาโท สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
19 นายปพน           ทองเนื้อแปด ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
20 นางสาวธนัย์ธีตา   ธงชัย ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
21 นางสาวจตุรภัทร  บางมณ ี ปริญญาตร ี สามัญสัมพนัธ ์ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์ 
22 นายสมนึก         แช่มประเสริฐ ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
23 นายนฤพงษ์       สวา่งศร ี ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
24 นายอ านวย       งามเกตุสุข ปริญญาโท ช่างยนต ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
25 นายประพนธ์     สุขสุวรรณ ปริญญาโท ช่างยนต ์ หัวหน้างานพัสด ุ
26 นายดิเรก          ใจดี ปริญญาโท ช่างยนต ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
27 นายวฒันา         โรจนบ์ุญถึง ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ หัวหน้าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
28 นายกฤษฎา       โพธิ์บุรีพานชิ ปริญญาโท ช่างยนต ์ หัวหน้างานแนะแนว 

29 นายอภิรักษ์       อรรถเสถียร ปริญญาตรี ช่างยนต์ ประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
30 นายธวัชชัย        ดอกประดู่ ปริญญาตรี ช่างยนต์ ประจ าแผนกวิชาช่างยนต์ 
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ล ำดับที ่

 
ชื่อ – สกุล 

วุฒิกำรศึกษำ 
(ป.เอก/โท/ตร)ี 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
31 ว่าท่ีร.ต.หญิงพรสวรรค์ เหลืองพวงแก้ว ปริญญาตร ี วิชาช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
32 นายสุรเชษฐ์       ขาวโต ปริญญาตร ี วิชาช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
33 ว่าที่ ร.ท.ทองใบ   สมพิทักษ ์ ปริญญาตร ี วิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
34 นายนิวัฒน์         ศรีษะภูม ิ ปริญญาโท วิชาช่างกลโรงงาน ประจ าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
35 นายอนุรักษ์        ไทยสนธ ิ ปริญญาโท วิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานทวิภาคีฯ 
36 นายมานพ          เสาะแสวง ปริญญาโท วิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
37 นายธนาการ     ประภาสัจจะเวทย์ ปริญญาโท วิชาช่างกลโรงงาน ประจ าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
38 นายกฤษณ์        ธนัยภัคสกุล ปริญญาตร ี วิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
39 นายประเชิญ      โพธิ์หอม ปริญญาโท วิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานการเงิน 
40 นายอุดม           เผ่าพงษ์จนัทร์ ปริญญาโท วิชาช่างกลโรงงาน หัวหน้างานความร่วมมือ 
41 นายชวลิต         เถาเครือมาต ปริญญาตร ี วิชาช่างกลโรงงาน ประจ าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
42 นายนิกูล          ภูสุภา ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
43 นายวีรพงศ์       อุดมผล ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
44 นายชลิตร์         มณีสุวรรณ     ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
45 นายวรพงศ์        เกิดปัญญา ปริญญาตร ี วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
46 นายอัฐวีร์         วสปุภาวฒัน ์ ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
47 นายอ านาจ       ชนพทิักษ์ ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

48 นางสาวประไพศรี ละออศรี ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานวัดผลฯ 
49 นายวฒุิกร        รงค์รัตน์ ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
50 นายอนสุรณ์      โคกกลาง ปริญญาตร ี วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
51 นายปัญญา       ตัง้ธโนปจัย ปริญญาตร ี วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานอาคาร 
52 นายพานุเกียรติ  ยอดค า ปริญญาโท วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง หัวหน้างานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
53 นายประสิทธวิัฒน์  คุณกระมุท ปริญญาตร ี วิชาช่างไฟฟา้ก าลัง ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้าก าลงั 
54 นายสรวง         อ่อนแดง ปริญญาโท วิชาช่างซ่อมบ ารุง หัวหน้าแผนกวิชาชา่งซ่อมบ ารุง 
55 นายศิริพันธุ์       ไกรเภา       ปริญญาโท วิชาช่างซ่อมบ ารุง ประจ าแผนกวิชาชา่งซ่อมบ ารุง 
56 นายวิมล           ไม้หอม ปริญญาตร ี วิชาช่างเชื่อมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

57 นายเทอดศักดิ์    โพธะ ปริญญาตร ี วิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจ าแผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
58 นายอ านาจ        ละอองศรี ปริญญาโท วิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจ าแผนกวิชาชา่งเชื่อมโลหะ 
59 นายทรงพล       ชชูื่น ปริญญาตร ี วิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 

60 นายสธุีร์           แบนประเสริฐ    ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ หัวหน้าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
61 นางสาวทติิธร     สุรพินิจ  ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
62 นายวโิรจน์        แก้วเรือง     ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

63 นายธีระ          วชัระพงศไ์พบลูย์    ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
64 นายจักรกฤษณ์   ดีเสมอ         ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
65 นางวารุณี          คร้ืนน้ าใจ ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
66 นายเรืองวิทย์      โพธิ์รัง ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ หัวหน้างานทะเบียน 
67 นางพรศรัณย์      อาภาประเทอืง ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
68 นายทรงศักดิ์      ครื้นน้ าใจ     ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
69 นางเบ็ญจวรรณ์  บุญเสวตร ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ หัวหน้างานบุคลากร 
70 นายณรงค์ฤทธิ์    เขตตวงษ ์ ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
71 นายอานนท์       สิงห์จุ้ย ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ หัวหน้างานวางแผนฯ 
72 นายศุภโชค        พานทอง ปริญญาโท วิชาช่างอิเล็กฯ หัวหน้างานสือ่ฯ/หัวหน้างานหอ้งสมุด 

73 นายภาสกร       หนูสนัน่ ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งอิเล็กฯ 
74 นายอาทร         คุ้มฉายา ปริญญาโท วิชาช่างเมคคาฯ หัวหน้าแผนกวิชาชา่งเมคคาฯ 
75 นางสาวชลธชิา   เชิดชูสุวรรณ ปริญญาโท วิชาช่างเมคคาฯ ประจ าแผนกวิชาชา่งเมคคาฯ 
76 นายกิจจา         จ าปาเงนิ ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

77 นายชัยวัฒน์       สวนทอง ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

78 นายประทุม       แววทอง ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

79 นายชยพล         เนียมเพราะ ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

80 นางสาวเสาวนีย์   สงวนศรี ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

81 นางสาวกาญจนา  จันทร์แดง ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

82 นายพลสวัสดิ์      ศรีรัตนพร ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

83 นางสาวสุชาวดี    สนัธิศิริ ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

84 นางสาวพิมพสิา   บุญสงูเพชร ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 

85 นายชัยพิสิทธิ์      ติวสร้อย ปริญญาโท วิชาการจัดการโลจสิติกส ์ หัวหน้าแผนกวิชาการจดัการโลจสิติกส ์

86 นางสาวอรวรรณ  รุ่งเรืองด้วยบุญ ปริญญาโท วิชาการจัดการโลจสิติกส ์ ประจ าแผนกวิชาการจัดการโลจสิติกส ์

87 นางสาวพชัรีญา    สิงห์ค า ปริญญาตร ี วิชาการจัดการโลจสิติกส ์ ประจ าแผนกวิชาการจัดการโลจสิติกส ์

88 นายสาธิต           คณฑา ปริญญาตร ี วิชาการจัดการโลจสิติกส ์ ประจ าแผนกวิชาการจัดการโลจสิติกส ์

89 นางสาวนวพร      สิมะวัฒนา ปริญญาโท วิชาการจัดการโลจสิติกส ์ ประจ าแผนกวิชาการจัดการโลจสิติกส ์

   ข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ   รวม   2   คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1 นายชาญ       พงษ์เทพ ป.4 - ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ชา่งไม้ 
2 นายอ านาจ    สุกใส ปวส. - ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ชา่งก่อสร้าง 
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    ข้อมูลพนักงำนรำชกำร   รวม   18   คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1 นายเศวต       พวงพิกลุ ปริญญาตร ี วิชาช่างช่อมฯ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
2 นายวชิรวัชย์   บุญพระรักษ ์ ปริญญาตร ี วิชาช่างซ่อมฯ เจ้าหน้าที่กิจกรรลูกเสือ 
3 นายนพดล      ศรีครุฑ ปริญญาตร ี วิชาช่างพืน้ฐาน เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ 
4 นายจาตุรงค์    พึ่งจักคลี ่ ปริญญาตร ี วิชาช่างพืน้ฐาน เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ 
5 นายไพโรจน์    แป้นเขียว ปริญญาตร ี วิชาช่างยนต ์ เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 
6 นายบดินทร์    บุญพุฒิกร ปริญญาตร ี วิชาช่างยนต ์ เจ้าหน้าที่งานหลักสตูรฯ 
7 นายเตชิต       พึ่งพวก ปริญญาโท วิชาช่างยนต ์ เจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน (ร.ด) 
8 นายอุเทน       ขิงเพชร ปริญญาตร ี วิชาช่างกลฯ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
9 นายมนตรี       ชูเชิด ปริญญาตร ี วิชาช่างกลฯ เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ
10 นายปิติพงศ์     ปรางค์จันทร์ ปริญญาตร ี วิชาช่างไฟฟา้ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
11 นายพิทักษ์      อุดมรักษาทรัพย์ ปริญญาตร ี วิชาช่างไฟฟา้ หัวหน้างาน อศจ. 
12 นางสาวนรมน   ริตพวง ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
13 น.ส.ณัฏฐกาญจน์ คุณกระมทุ ปริญญาตร ี วิชาช่างอิเล็กฯ เจ้าหน้าที่กิจกรรลูกเสือ 
14 นางสาวขนษิฐา สุขสบาย ปริญญาตร ี วิชาสามัญฯ ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญช ี
15 นายณัฏฐพงศ์   เกิดไกร ปริญญาตร ี วิชาช่างก่อสร้าง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
16 นายวีรภัช       ระโหฐาน ปริญญาตร ี วิชาช่างเชื่อม เจ้าหน้าที่กิจกรรลูกเสือ 
17 นางสาวฐปนียดา  บางมณี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที ่ ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
18 นายอัศวิน       ข าอรุณ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที ่ ประจ าส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรี (CEC) 

  ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่ง ครูพิเศษสอน   รวม   39  คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1 นายรุ่ง               โอกาส ปริญญาตร ี ช่างก่อสร้างโยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา 

2 นางสาวปวริศา     กีรติยุทธ ปริญญาตร ี ช่างก่อสร้างโยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา 

3 นางสาวพชัร์ชิสา   โกสยี์พิพัฒ ปริญญาตร ี ช่างก่อสร้างโยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา 

4 นางสาวธนัยธร     ปานแก้ว ปริญญาตร ี ช่างก่อสร้างโยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา 

5 นายธนกฤต         สายเครื่อง ปริญญาตร ี ช่างก่อสร้างโยธา ประจ าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา 

6 นายประสงค์        ทองพรม ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ประจ าแผนกสามัญฯ 
7 นางสาวภัทรธิดา    บุญมา ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร ์ ประจ าแผนกสามัญฯ 
8 นส.พณิตดา         ศรีเที่ยงตรง ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ประจ าแผนกสามัญฯ 
9 นส.ชนินนัท์         นบัแสน ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ประจ าแผนกสามัญฯ 
10 นส.พัทธนันท์       แตงทอง ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ประจ าแผนกสามัญฯ 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
11 นายกันต์           งามยิง่ ปริญญาตร ี วิชาสงัคมศึกษา ประจ าแผนกสามัญฯ 
12 นางสาวจิราพร    เก่าแท้ ปริญญาตร ี วิชาสงัคมศึกษา ประจ าแผนกสามัญฯ 
13 นางสาวพชัรา     รุ่งสว่าง ปริญญาตร ี ภาษาไทย ประจ าแผนกสามัญฯ 
14 ZHANG  QI YUE  ภาษาจนี ประจ าแผนกสามัญฯ 
15 นายพชัรพงษ์     หวานมาก ปริญญาตร ี ช่างกลโรงงาน ประจ าแผนกวิชาชา่งกลโรงงาน 
16 นายณัฐพล        แซ่มประเสริฐ ปริญญาโท ช่างเทคนิคพืน้ฐาน ประจ าแผนกชา่งเทคนิคพืน้ฐาน 
17 นายภาณุพงศ์     ชชูื่น ปริญญาตร ี ช่างเทคนิคพืน้ฐาน ประจ าแผนกชา่งเทคนิคพืน้ฐาน 
18 ว่าที่ร.ต.วรภัทร   ใยระย้า ปริญญาตร ี ช่างเทคนิคพืน้ฐาน ประจ าแผนกชา่งเทคนิคพืน้ฐาน 
19 นส.สุกัญญา       แตง่งาน ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
20 นายเอกพรรณ    พิศวง ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
21 นายสมพงษ์       ภูฆัง ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
22 นายศุภชัย        อยู่ศรี ปริญญาตร ี ช่างยนต ์ ประจ าแผนกวิชาชา่งยนต์ 
23 น.ส.จันทิมา      พึ่งบุญลือ ปริญญาตร ี โลจิสติกส ์ ประจ าแผนกโลจิสติกส ์
24 นายณรงค์        มัน่สาย ปริญญาโท โลจิสติกส ์ ประจ าแผนกโลจิสติกส ์
25 นายธีระพงศ์     สิงห์บุคร ปริญญาตร ี โลจิสติกส ์ ประจ าแผนกโลจิสติกส ์
26 นายขวัญชัย     สังขวรรณะ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
27 นส.ปุญญ์ญะณัฐ  ประพันธพ์จน ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
28 นายทศพล       ล้อมวงษ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
29 นายนพรัตน์    มะสุกใส ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
30 นายเสกสรรค์  ปราสาททอง ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
31 นางสาวอชรายุ  แดงประเสริฐ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
32 นางสาวปรียาภรณ์  วิภาพรรณ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
33 นายณัฏฐวรรษ  ศรีวัชรพงศ ์ ปริญญาตร ี ช่างไฟฟ้า ประจ าแผนกวิชาชา่งไฟฟ้า 
34 

นายกันตวิชญ์  แบนประเสริฐ 
ปริญญาตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าแผนกวิชาชา่ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

35 
นายก้องภพ  ก าลงัแพทย ์ ปริญญาตร ี ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าแผนกวิชาชา่ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

36 นายรัชพล  เหมสี ปริญญาตร ี ช่างเมคคาทรอนิกส ์ ประจ าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
37 นายบดินทร์ภัทร์  ศิริธนาวงศษ ปริญญาตร ี ช่างเมคคาทรอนิกส ์ ประจ าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
38 นายชัยพร         นนัทลาวัลย์ ปริญญาตร ี ช่างซ่อมบ ารุง ประจ าแผนกวิชาชา่งซ่อมบ ารุง 
39 นายอภิศักดิ์       อุบาล ี ปริญญาตร ี ช่างเชื่อม ประจ าแผนกวิชาชา่งเชื่อม 
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  ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำน    รวม   25   คน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏิบัติหน้ำที ่

สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 
1 นางอิงอร          แช่มประเสริฐ ปวท. เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
2 นางอัมพวนั       สิงห์บูรณา ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
3 นางบุญญลักษณ์ ศิริสมบูรณ์เวช ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 
4 นางชุลีพร         เนตรเพชร ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
5 นางสาวสุชาดา   เพ็งเรือง ปวช. เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ
6 นางสาวไพรัช     แก้ววิชติ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
7 นางสาวรวิวรรณ  ประทุมมาศ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานทวิภาค ี
8 นางสาววราภรณ์  คงศิริ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานพสัด ุ
9 นางสาวส ารวย   พลอยสุกใส ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานประกัน 
10 นางสาวโสภิดา    พันธุ์แตง ปวส. เจ้าหน้าที่งาน ปชส. 
11 นางสาวพทุธชาติ    แก้วศรีงาม ปวส. เจ้าหน้าที่งานสื่อ 
12 นางสาวลัดดาวลัย์   เดชทองค า ปวส. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
13 นางสาว.ศุภรัตน์    บุญศรีวงษ ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 
14 นางสาวนภัทร์       สุขเจริญ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานบริหาร 
15 นส.พัทธนันท์ จนัทร์ตระกูล ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
16 นางสาวกมลชนก    รุจจนเวท ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานหลักสตูร 
17 นางสาวเบญจมาศ   ทองสุข ปวส. เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
18 นางสาวภัททิยา      กสิกรรม ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งาน อศจ. 
19 นางสาวลภัสรดา     ศรีศักดา ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
20 นายธีวฤทธิ์           โพธะ ปวส. เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 
21 นางสาวรุ่งฤดี        ทองธาน ี ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
22 นางสาวกมลวรรณ  ชาวเนื้อด ี ปวส. เจ้าหน้าที่งานวจิัยฯและความรว่มมือ 
23 นางสาวภัทราพร    กสิกรรม ปวส. เจ้าหน้าที่งานศนูย์ข้อมูล 
24 นางสาวกชกร        มูลพิมพ ์ ปวส. เจ้าหน้าที่งานบัญช ี
25 นางสาวกานติศา     พิมพ์ทอง ปวช. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 
 

  



63 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

    ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง ยำม พนักงำนขับรถ รวม  15   คน 
 

ล ำดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 วุฒิกำรศึกษำ 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 

ปฏิบัติหน้ำที ่

สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป 

1 นางสมถวิล    วรรณรัตน ์ ม.6 เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
2 นายสดุใจ       โพธิ์ทอง ปวช. เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
3 นายพรชยั      ลาโพธิ ์ ป.6 เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
4 นางบังอร       ลาโพธิ ์ ม.3 เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
5 นายเกษม       หนูมงกุฏ ป.4 เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
6 นายธนัชเตชนิท์ ชุ่มอ่วม ม.6 เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
7 นายปัญญา      คนทน ป.6 เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
8 นายสนุทร       สโรบล ป.๔ เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
9 นางสาววาสนา  โพธิ์ระยา้ ป.6. เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
10 นายพรชยั       บุรงค ์ ปวช. เจ้าหน้าที่งานอาคาร 
11 นายเกรียงไกร  ตัญญาชัย ม.3 พนักงานขับรถ 
12 นายวชิิต       คงเพ็ชร ์ ปวช. พนักงานขับรถ  
13 นายสนัติ        ปลื้มกมล  ม.6 ยาม 
14 นายช านาญ     ศรีม่วง ป.7 ยาม 
15 นายศิลา         แดงสวุรรณ ม.6 ยาม 
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2.13.  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ  วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

 
 

 
                    1  จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ   ปีกำรศึกษำ 2/2565    

                  หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง    รวมทั้งสิ้น    4,312   คน                                                              หน่วย : คน 

ประเภทวิชำ/สำขำ 
ภำคเรียนท่ี  2/2565 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

รวมท้ังสิ้น 783 886 839 2,508 836 883 1,719 74 11 85 4,312 
1.  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
    - สาขางานยานยนต์ 
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้า (ทวิภาคี) 
    - สาขางานตัวถังและสีรถยนต์  (ทวิภาคี) 
    - สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ (ทวิภาคี) 
    - สาขางานเครื่องมือกล 
    - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
    - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ทวิภาคี) 
    - เทคโนโลยีงานเชื่อมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
    - สาขางานผลิตภัณฑ์ 
    - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
   - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
    - สาขางานก่อสร้าง 
    - สาขางานโยธา 
   - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
   - สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
   - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
   - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 

 
129 

- 
- 
- 

21 
24 
88 
26 
- 
- 

43 
130 

- 
34 
77 
46 
- 

15 
- 

 

 
158 

- 
- 
- 

22 
53 
104 

- 
- 
- 

40 
149 

- 
38 
92 
48 
- 

21 
- 
 
 

 
100 

- 
28 
- 

28 
28 
89 
28 
- 
- 

31 
154 

- 
59 
77 
57 
- 

26 
- 
 
 

 
387 

- 
28 
- 

71 
105 
281 
54 
- 
- 

114 
433 

- 
131 
246 
151 

- 
213 

- 
 
 

 
- 

118 
- 

33 
- 
- 

47 
20 
16 
10 
- 

138 
18 
- 

117 
- 

36 
- 

19 
 
 

 
- 

101 
16 
20 
- 
- 

46 
14 
11 
24 
- 

210 
20 
- 

106 
- 

54 
- 

11 
 

 
- 

219 
16 
53 
- 
- 

93 
34 
27 
34 
- 

348 
38 
- 

223 
- 

90 
- 

30 
 

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

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

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

 
387 
219 
44 
53 
71 
105 
374 
88 
27 
34 
114 
781 
38 
131 
469 
151 
90 
213 
30 

 
      2.  หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2565)  รวมทั้งสิ้น     -     คน 

         2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  - คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น - คน 2.5  หลักสูตร  ปชด.  - คน 
   2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) - คน 2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด. - คน 2.6  หลักสูตรอื่น ๆ - คน 
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                          2.13.1 จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ   ปีกำรศึกษำ 2/2565   (ต่อ) 
                      1.  หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง    รวมทั้งสิ้น    -     คน                                                              หน่วย : คน 

ประเภทวิชำ/สำขำ 

ภำคเรียนท่ี  2/2565 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี 

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

รวม ยอดยกไป 150 161 134 445 264 250 534 74 11 85 1,044 

    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
    - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 
    - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน  
    - สาขาการจัดการคลังสินค้า 
3.  ประเภทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญำตรี) 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 

58 
- 

32 
- 
 

41 
- 
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     2.  หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2565)  รวมทั้งสิ้น     -     คน 
         2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  - คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น - คน 2.5  หลักสูตร  ปชด.  - คน 
   2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) - คน 2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด. - คน 2.6  หลักสูตรอื่น ๆ - คน 
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2.14  แผนรับจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2566 

 
 

    
           1.  หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง    รวมท้ังสิ้น    1,810     คน            หน่วย : คน 

ประเภทวิชำ/สำขำ 

ภำคเรียนที่  1/2566 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
รวมท้ังสิ้น 740 - - 740 990 - 990 80 - 80 1,810 

1.  ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
    - สาขางานยานยนต์  
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
    - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
   - สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้า/สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้า (ทวิภาคี) 
    - สาขางานตัวถังและสีรถยนต์  (ทวิภาคี) 
    - สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์  
    - สาขางานเครื่องมือกล 
    - สาขางานแม่พิมพ์โลหะ 
    - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
    - เทคโนโลยีงานเชื่อมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
    - สาขางานผลิตภัณฑ์ 
    - สาขางานไฟฟ้าก าลัง ปกติ / ม.6 
   - สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
    - สาขางานก่อสร้าง 
    - สาขางานโยธา 
   - สาขางานซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
   - สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 
   - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
   - สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
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        2.  หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2566)  รวมทั้งสิ้น     -     คน 

         2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  - คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น - คน 2.5  หลักสูตร  ปชด.  - คน 
   2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) - คน 2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด. - คน 2.6  หลักสูตรอื่น ๆ - คน 
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ประเภทวิชำ/สำขำ 

ภำคเรียนที ่ 1/2566 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร ี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวม ยอดยกไป 160 - - 160   330 80 - 80 570 

    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
    - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปกติ / ม.6 ต่างสาขา 
  
2. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
    - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ ปกติ/ ม.6 ต่างสาขา 
    - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ปกติ/ ม.6 ต่างสาขา 
    - สาขาการจัดการคลังสินค้า ปกติ/ ม.6 ต่างสาขา 
3.  ประเภทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติ/ ม.6 ต่างสาขา 
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญำตรี) 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
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     2.  หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2566)  รวมทั้งสิ้น     -     คน 
         2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  - คน 2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น - คน 2.5  หลักสูตร  ปชด.  - คน 
   2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) - คน 2.4  หลักสูตรระยะสั้น  ตชด. - คน 2.6  หลักสูตรอื่น ๆ - คน 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

3.1. สรุปยอดงบประมำณที่จ่ำยจริงแยกตำมผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่ำนมำ 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
งบประมำณที่ได้รับจดัสรรจำกผลผลิต งบประมำณ สอศ. /

ตำมโครงกำรฯ รวม 
ปวช. ปวส. เงินอุดหนุน เงินรำยได ้

1. งบบุคลำกร - - 6,076,388 6,305,343 53,704,552 66,086,283.85 
   1.1 เงินเดือน - - - - 45,420,840 45,420,840 
   1.2 เงินประจ ำต ำแหน่ง - - - - - - 
   1.3 เงินวิทยฐำนะ - - - - 5,829,600 5,829,600 
   1.4 ค่ำจ้ำงประจ ำ - - - - 100,710 100,710 
   1.5 พนักงำนรำชกำร - - - - 2,353,402 2,353,402.85 
   1.6 ค่ำจ้ำงชั่วครำว - - 6,076,388 6,305,343 - 12,381,731 
2. งบด ำเนินงำน 1,348,968.86 7,192,520 9,651,228 8,770,505.55 - 26,963,222.61 
    2.1 ค่ำตอบแทน 945,750 1,091,618.31 3,056,125 5,688,962 - 10,782,455.31 
    2.2 ค่ำใช้สอย 254,396.86 1,326,326.77 1,735,707 17,937.91 - 3,334,368.54 
    2.3 ค่ำวัสดุ 148,822 2,341,537.85 2,156,366.07 1,579,885 - 6,226,611.12 
    2.4 ค่ำเบีย้เลีย้งเดินทำงไปรำชกำร - 192,964 148,425 313,942 - 655,331 
    2.5 ค่ำสำธำรณูปโภค - 1,867,853.07 2,554,604.93 1,169,778.64 - 5,592,236.64 
    2.6 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน - 300,220 - - - 300,220 
    2.7 ค่ำเช่ำบ้ำน - 72,000 - - - 72,000 
3. งบลงทุน - - - 2,937,261 26,024,200 28,961,461 
    3.1 ค่ำครุภัณฑ์ - - - 2,937,261 10,154,200 13,091,461 
    3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง - - - - 15,870,000 15,870,000 
4. งบเงินอุดหนุน - - 8,596,720 - 370,000 8,966,720 
   4.1 ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน - - 2,007,350 - - 2,007,350 
   4.2 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน - - 971,980 - - 971,980 
   4.3 ค่ำหนังสือเรียน - - 4,226,000 - - 4,226,000 
   4.4 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน - - 1,056,240 - - 1,056,240 
   4.5 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - - - 370,000 370,000 
   4.7 อุปกรณ์กำรเรียนอำชีพ - - 335,150 - - 335,150 
5. งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ - - - - 24,211,160 24,211,160 
5.1โครงกำรอำชีวต้ำนยำเสพติด  - - - - 20,000 20,000 
5.2โครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อคนพิกำร - - - - 400,000 400,000 
5.3โครงกำรผลิตก ำลังคนอำชีวะพันธุ์ใหม่ - - - - 50,000 50,000 
5.4โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำโครงกำรผลิตอำชีวะฯพันธ์ใหม่ 

- - - - 720,000 720,000 

5.5โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent) 

- - - - 100,000 100,000 

5.6โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- - - - 13,860 13,860 

5 .7 โครงกำรพัฒนำ ศั กยภำพ ผู้ เ รี ยน
อำชีวศึกษำในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

- - - - 275,000 275,000 

 (ยอดยกไป) 1,348,968.86 7,192,520 23,032,489 18,013,109 104,309,912 155,188,847.46 
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ส่วนที่ 3 
 แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

3.1 สรุปยอดงบประมำณทีจ่่ำยจริงแยกตำมผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่ำนมำ (ต่อ) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
งบประมำณที่ได้รับจดัสรรจำกผลผลิต งบประมำณ สอศ. / 

ตำมโครงกำรฯ รวม 
ปวช. ปวส. เงินอุดหนุน เงินรำยได ้

 (ยอดยกมำ) 1,348,968.86 7,192,520 23,032,489 18,013,109 104,091,912 155,188,847.46 

งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ        
5.8 โครงกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำ
ทั ก ษ ะ ท ำ ง วิ ช ำ ชี พ กั บ ก ำ ร
เส ริมส ร้ ำ ง คุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

- - - - 218,000 218,000 

5.9 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลใน
ระดับนำนชำติภำคพื้ น เอ เซี ย     
แปชิฟิก (APACC) 

- - - - 107,100 107,100 

5.10 กิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ
อุตสำหกรรม 

- - - - 210,000 210,000 

5.11 โครงกำรเร่งประสิทธิภำพ
กำรสอนครูอำชีวศึกษำ 

- - - - 189,600 189,600 

5.12 โครงกำรจัดหำบุคำลำกร 
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นกัเรียน 

- - - - 117,600 117,600 

รวม 1,348,968.86 7,192,520 23,032,489 18,013,109 104,934,212 156,031,147.46 
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1. ประมำณกำรรำยรับ              116,886,394 บำท               

2. ประมำณกำรรำยจ่ำย                                                  116,886,394 บำท 

3.2  ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
  

      1.1 เงินงบประมำณที่คำดว่ำจะได้รับ       93,192,985 บำท 
           1.1.1 งบบุคลากร                                                                 69,676,373 บาท 
 1.1.2 งบด าเนินงาน                                                                 7,525,860 บาท 
 1.1.3 งบลงทุน                               1,000,000 บาท 
 1.1.4 งบเงินอุดหนุน          12,490,752 บาท 
           1.1.5 งบรายจ่ายอื่น                                                                 2,500,000 บาท 
      1.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ          23,693,409 บำท 
  1.2.1 ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน            3,199,049 บาท  
           1.2.2 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป                   20,494,360 บาท 
  
 

       2.1 งบบุคลำกร          67,986,552 บำท 
   2.1.1 เงินเดือนข้าราชการ         45,420,840 บาท 
   2.1.2 เงินวิทยฐานะ                     5,829,600 บาท 
   2.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                   2,353,402 บาท 
   2.1.4 ค่าจ้างประจ า                        100,710 บาท 
   2.1.5 ค่าจ้างชั่วคราวครูพิเศษ                              7,938,000 บาท 
   2.1.6 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา         6,200,000 บาท 
             2.1.7 ค่าจ้างชั่วคราวครูต่างชาติ                   144,000 บาท 
        2.2 งบด ำเนินงำน                                                                  29,056,925บำท 
    2.2.1 ค่าตอบแทน                      11,350,000 บาท 
             2.2.2 ค่าใช้สอย                                                                     7,836,375 บาท 
             2.2.3 ค่าวัสดุ                                 3,370,550 บาท 
   2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค                               6,500,000 บาท 
         2.3 งบลงทุน            4,200,000 บำท 
    2.3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
        1) เครื่องกัดเพลานอนแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด              600,000 บาท 
                 2) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 16 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด              400,000 บาท 
                 3) ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 13 ชนิด 2 ชุด   1,200,000 บาท 

                 4) ชุดปฏิบัติการไฮโดรลิกส์  จ านวน 2 ชุด          2,000,000 บาท 
    2.3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง           -  
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3. 2  ประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ต่อ)    
2.4 งบเงินอุดหนุน                                                                           9,862,517 บำท 
   2.4.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
  จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (15 ปี) 
                   1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             2,309,687 บาท 
                   2) ค่าอุปกรณ์การเรียน               937,480 บาท                    
                   3) ค่าหนังสือเรียน              4,076,000 บาท 
                   4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                     1,834,200 บาท  
    2.4.2 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา  
                     เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                        370,000 บาท 
              2.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา                335,150 บาท     

        2.5 งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ              2,780,400 บำท 
    2.5.1 โครงการอาชีวต้านยาเสพติด                   20,000 บาท 
    2.5.2 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ                                             400,000 บาท 
    2.5.3 โครงการผลิตก าลังคนอาชีวะพันธุ์ใหม่                                        770,000 บาท 
    2.5.4 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)       100,000 บาท 
    2.5.5 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร                     24,900 บาท 
    2.5.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ    275,000 บาท 
    2.5.7 โครงการบูรณการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
                     กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวะ            259,000 บาท 
    2.5.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
   ในระดับนานาชาติภาคพ้ืนเอเซียนแปซิฟิก (APACC)                       107,100 บาท 
    2.5.9 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม อวท.                        210,000 บาท 
    2.5.10 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา                          379,200 บาท 
    2.5.11 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคือครูให้นักเรียน                    235,200 บาท 

        2.6 เงินรำยได้สถำนศึกษำ                         3,000,000 บำท 
            2.6.1 เงินส ารองเผื่อฉุกเฉิน                3,000,000 บาท 
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3.3 งบหน้ำรำยจ่ำยกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
งบประมำณที่ได้รับจดัสรรจำกผลผลิต งบประมำณ

ตำมโครงกำรฯ 
รวม 

ปวช. ปวส. เงินอุดหนุน เงินรำยได ้
1. งบบุคลำกร - - 7,938,000 6,344,000 53,704,552 67,986,552 
   1.1 เงินเดือนข้าราชการ - - - - 45,420,840 45,420,840 
   1.2 เงินประจ าต าแหน่ง - - - - - - 
   1.3 เงินวิทยฐานะ - - - - 5,829,600 5,829,600 
   1.4 ค่าจ้างประจ า - - - - 100,710 100,710 
   1.5 พนักงานราชการ - - - - 2,353,402 2,353,402 
   1.6 ค่าจ้างชั่วคราว - - 7,938,000 6,344,000 - 14,282,000 
2. งบด ำเนินงำน       
    2.1 ค่ำตอบแทน - 1,007,200 3,500,000 7,100,000 - 11,607,200 
        2.1.1 ค่าสอนเกินภาระงาน - 1,000,000 3,000,000 6,000,000 - 10,000,000 
        2.1.2 ค่าสอนพิเศษราย ชม. - - - 150,000 - 150,000 
        2.1.3 ค่าธุรการนอกเวลา - - 500,000 200,000 - 700,000 
        2.1.4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน - - - 50,000 - 50,000 
        2.1.5 ค่าครองชีพ - - - 700,000 - 700,000 
        2.1.6 ค่าเช่าบ้าน - 7,200 - - - 7,200 
    2.2 ค่ำใช้สอย 303,432 734,246 1,408,278 4,302,219  6,748,175 
       2.1.1 ค่าเบี้ยงเล้ียงไปราชการ - 161,111 130,278 358,611 - 6,50,000 
       2.2.2 ค่าเช่าที่ดิน - 300,000 - 300,000 - 600,000 
       2.2.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 32,000 118,000 - - 200,000 
       2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - - 1,000,000 1,000,000 - 2,000,000 
       2.2.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - 100,000 100,000 800,000 - 1,000,000 
        2.2.6 ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 233,432 111,135 50,000 55,433 - 450,000 
       2.2.7 ค่าประกันรถยนต์ - - - 18,000 - 18,000 
       2.2.8 ค่าตรวจสุขภาพ - - - 550,000 - 550,000 
       2.2.9 ค่าบริการ SMS - - - 400,000 - 400,000 
       2.2.10 ค่าประกันอุบัติเหตุ - - - 770,175 - 770,175 
       2.2.11 อื่น ๆ 20,000 30,000 10,000 50,000 - 110,000 
    2.3 ค่ำวัสดุ 162,428 3,195,754 257,058 586,310 - 4,231,550 
         2.3.1 ค่าวัสดุส านักงาน - 300,000 200,000 - - 500,000 
         2.3.2. ค่าวัสดุฝึก - 2,787,700 - 582,850 - 3,370,550 
         2.3.3 ค่าหนังสือวารสาร 7,540 - - 3,460 - 11,000 
         2.3.4 ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่อ 134,888 108,054 57,058 - - 300,000 
           2.3.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 20,000 30,000 - - - 50,000 
    2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค - 2,024,330 3,098,873 1,376,797 - 6,500,000 
          2.4.1 ค่าไฟฟ้า - 1,900,000 3,000,000 1,376,797 - 6,276,797 
          2.4.2 ค่าน้ าประปา - 3,392 2,000 - - 5,392 
          2.4.3 ค่าไปรษณีย์ - 10,938 20,000 - - 30,938 
          2.4.4 ค่าโทรศัพท์ - 10,000 3,533 - - 13,533 
         2.4.5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต - 100,000 73,340 - - 173,340 
ยอดยกไป 465,860 6,961,530 16,202,209 19,709,326 53,704,552 97,073,477 
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3.3 งบหน้ำรำยจ่ำยกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
งบประมำณที่ได้รับจดัสรรจำกผลผลิต งบประมำณตำม

โครงกำรฯ 
รวม 

ปวช. ปวส. เงินอุดหนุน เงินรำยได ้
ยอดยกมำ 465,860 6,961,530 16,202,209 19,709,326 53,704,552 97,073,477 
3. งบลงทุน - - - - 4,200,000 4,200,000 
    3.1 ค่าครุภัณฑ์ - - - - 4,200,000 4,200,000 
        3.1.1 เครื่องกัดเพลานอนแบบ    
ยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด               

- - - -          600,000  
 

        600,000  

         3.1.2 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 16 
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด 

- - - - 400,000 400,000 

         3.1.3 ชุดฝึกเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์แบบแผงโมดูลไม่น้อย
กว่า 13 ชนิด 2 ชุด 

- - - - 1,200,000 1,200,000 

         3.1.4 ชุดปฏิบัติการไฮโดรลิกส์  
จ านวน 2 ชุด 

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

   3.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - 9,862,517 - - 9,862,517 
   4.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 2,309,687 - - 2,309,687 
   4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน - - 937,480 - - 937,480 
   4.3 ค่าหนังสือเรียน - - 4,076,000 - - 4,076,000 
   4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - 1,834,200 - - 1,834,200 
   4.5 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ - - 370,000 - - 370,000 
   4 .7 ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 

- - 335,150 - - 335,150 

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ - - - - 2,780,400 2,780,400 
    5.1 โครงการอาชีวต้านยาเสพติด  - - - - 20,000 20,000 
    5.2 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ - - - - 400,000 400,000 
    5.3 โครงการผลิตก าลังคนอาชีวะพันธุ์
ใหม่ 

- - - - 770,000 770,000 

    5.4 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent) 

- - - - 100,000 100,000 

    5.5 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - - - 24,900 24,900 

    5.6 โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน
อาชีวศกึษาในการเป็นผู้ประกอบการ 

- - - - 275,000 275,000 

   5.7 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอนั
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

- - - - 259,000 259,000 

   5.8 โครงการพัฒนาสู่มาตรฐาน (APACC ) - - - - 107,100 107,100 
   5.9 โครงการกิจกรรม อวท. - - - - 210,000 210,000 
   5.10 โครงการเร่งประสิทธิภาพครู - - - - 379,200 379,200 
   5.11 โครงการสนับสนุนคืนครูให้ นร. - - - - 235,200 235,200 
6. เงินรำยได้สถำนศึกษำ - - - 3,000,000 - 3,000,000 
   6.1 เงินส ารองเผื่อฉุกเฉิน - - - 3,000,000 - 3,000,000 

รวมเงิน 465,860 6,961,530 26,064,726 22,709,326 60,684,952 116,886,394, 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 

 รวมทั้งสิ้นเป็นเงนิงบประมาณ  53,604,292             53,604,292 

1 งำนตำมภำระงำนประจ ำ                

1.1 งบด ำเนินงำน  25,710,883             25,710,883 

 - ปวส.  7,100,000             7,100,000 

 - ปวช  425,860             425,860 

 - อุดหนนุ  15,875,336             15,875,336 

 - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  2,309,687             2,309,687 

1.2 เงินรำยได้สถำนศึกษำ  23,693,409             23,693,409 

1.3 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  4,200,000             4,200,000 

 1 .เครือ่งกัดเพลานอนแบบยูนิเวอรแ์ซล พรอ้มอุปกรณ์ 
   จ านวน 1 เครือ่ง 

สาขางาน 
ซ่อมบ ารุง 

600,000  ,           
600,000 

 2. เครือ่งเจาะแบบตั้งโตะ๊ 16 มิลลิเมตร พรอ้มอุปกรณ์ 
   จ านวน 5 เครือ่ง 

สาขางาน
เทคนิคพื้นฐาน 400,000 

            
400,000 

 3. ชุดฝึกเซนเซอร์และทรานสดิวเซอรแ์บบแผงโมดูลไมน่้อยกว่า   
  13 ชนิด  จ านวน 2 ชดุ 

สาขางาน 
เมคคาฯ 1,200,000 

            
1,200,000 

 4. ชุดปฏิบัติการไฮโดรลิกส์ จ านวน 2 ชุด เมคคาฯ 2,000,000             2,000,000 

2. โครงกำรตำมภำระงำนสถำนศึกษำ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร                

2.1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐพิธี งานบุคลากร 20,000             20,000 

2.2 โครงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) งานบุคลากร 27,700             27,700 

2.3 โครงการจ้างเหมาบรกิารลกูจ้างชั่วคราวดูแลระบบไฟฟ้า งานบุคลากร 144,000             144,000 

2.4 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า  งานบุคลากร 170,000             170,000 
2.5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศกึษา/การอบรม 

/ การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 
งานบุคลากร 

600,000 
            

600,000 

 



75 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรตำมภำระงำนสถำนศึกษำ ฝำ่ยบริหำรทรัพยำกร                

2.6 โครงการรับสมัครนักเรียน นักศกึษา ภาคเรยีนที่ 1 /2566 งานทะเบียน 45,000             45,000 
2.7 โครงการจัดหาวัสดุมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 งานทะเบียน 30,000             30,000 
2.8 โครงการจัดชื้อบัตรและจัดท าบัตรนกัเรียน นักศกึษา งานทะเบียน 89,000             89,000 
2.9 โครงการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี65 งานทะเบียน 25,000             25,000 
2.10 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานอาคาร 50,000             50,000 
2.11 โครงการท าบุญวทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี งานอาคาร 20,000             20,000 
2.12 โครงการจัดชื้อโต๊ะหมู่บูชา งานอาคาร 50,000             50,000 
2.13 โครงการศึกษาดูงาน งานอาคาร งานอาคาร 60,000             60,000 
2.14 โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด งานอาคาร 70,000             820,000 
2.15 โครงการเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ าดื่ม งานอาคาร 50,000             50,000 
2.16 โครงการเปลี่ยนเติมสารเคม ี งานอาคาร 40,000             40,000 
2.17 โครงการก าจัดปลวก งานอาคาร 50,000             50,000 
2.18 โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้ งานอาคาร 150,000             150,000 
2.19 โครงการปรับภูมทิัศน์หน้าวทิยาลัยเทคนิคสพุรรณบุรี งานอาคาร 200,000             200,000 
2.20 โครงการจัดชื้อวัสดุซ่อมบ ารุงระบบงานอาคารสถานที ่ งานอาคาร 240,000             240,000 
2.21 โครงการปรับปรุงโรงอาหารและส านกังาน งานอาคาร 500,000             500,000 
2.22 โครงการซ่อมแซมหอ้งน้ า งานอาคาร 500,000             500,000 
2.23 โครงการจัดหาวัสดุเชือ้เพลิงและสารหล่อลืน่ งานพัสด ุ 300,000             300,000 
2.24 โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร งานพัสด ุ 450,000             450,000 
2.25 โครงการซ่อมแซม และบ ารุงรกัษารถยนต์ งานพัสด ุ 82,000             82,000 
2.26 โครงการประกนัรถยนต์ของทางราชการ งานพัสด ุ 18,000             18,000 
2.27 โครงการจดัซือ้หนงัสือพิมพแ์ละวารสาร ประชาสัมพันธ์ 10,900               10,900   
2.28 โครงการจัดซือ้ไมโครโฟนไร้สาย ประชาสัมพันธ์ 44,000               44,000 
2.29 โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 106,300             106,300 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรตำมภำระงำนสถำนศึกษำ ฝำ่ยวชิำกำร                

2.30 โครงการจัดหาวัสดุส านกังานส าหรับแผนกและหน่วยงาน งานสื่อฯ 300,000             300,000 
2.31 โครงการอบรมการสร้างสื่อมัลติมเีดียเพื่อใชใ้นการสอน งานสื่อฯ 15,000             15,000 
2.32 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ งานสื่อฯ 23,000             23,000 
2.33 โครงการจัดชื้อเก้าอี้ส านกังาน งานสื่อฯ 5,700             5,700 
2.34 โครงการปฐมนิเทศนกัเรียน นักศกึษา 1/2566 งานทวิภาค ี -             - 
2.35 โครงการสัมมนานักเรียน นกัศึกษา 1/2566 งานทวิภาค ี -             - 
2.36 โครงการปฐมนิเทศนกัเรียน นักศกึษา 2/2566 งานทวิภาค ี -             - 
2.37 โครงการสัมมนานักเรียน นกัศึกษากลางภาคเรียน 2/2566 งานทวิภาค ี -             - 

 โครงกำรตำมภำระงำนสถำนศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ                
2.38 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคณุภาพแบบออนไลน์ งานประกันฯ 5,000             5,000 
2.39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา งานประกันฯ 150,000             150,000 

 บุคลากรด้านการประกันคณุภาพสู่มาตรฐานสากล (APACC)                
2.40 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ All in One งานประกันฯ 23,000             23,000 
2.41 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ All in One งานศูนย์ข้อมูล 23,000             23,000 
2.42 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย งานศูนย์ข้อมูล 130,000             130,000 
2.43 โครงการจัดชื้อวัสดุซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมูล 149,050             149,050 
2.44 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ All in One งานส่งเสริมฯ 23,000             23,000 
2.45 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ งานวิจัยฯ 15,000             15,000 
2.46 โครงการจัดชื้อเก้าอี้ส านกังาน งานวิจัยฯ 2,700             2,700 
2.47 โครงการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 งานวางแผนฯ 3,000             3,000 
2.48 โครงการจัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2567-2569 งานวางแผนฯ 20,000             20,000 
2.49 โครงการจ้างครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ครูจีน) งานความร่วมมือ 184,000             184,000 
2.50 โครงการพิธีลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) งานความร่วมมือ 23,000             23,000 
2.51 โครงการพัฒนาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนฯ 12,300             12,300 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ                

2.52 โครงการแนะแนวศกึษาต่อ งานแนะแนว 20,000             20,000 
2.53 โครงการปัจฉมินเิทศปรับวิสัยทัศน์ เตรียมความพรอ้มสู่ตลาดแรงงาน งานแนะแนว 130,000             130,000 
2.54 โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเรจ็การศกึษา งานแนะแนว 195,000             195,000 
2.55 โครงการพิธมีอบทนุการศกึษา งานแนะแนว 30,000             30,000 
2.56 โครงการจัดหางานให้ผู้ส าเร็จการศกึษา งานแนะแนว 20,000             20,000 
2.57 โครงการคู่มอืนกัเรียน นักศกึษา งานแนะแนว 160,000             160,000 
2.58 โครงการจัดพมิพ์สื่อเพื่อประชาสัมพนัธว์ิทยาลัยฯ งานแนะแนว 20,000             20,000 
2.59 โครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานปกครอง 30,000             30,000 
2.60 โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก งานปกครอง 18,000             18,000 
2.61 โครงการลานกฬีาต้านยาเสพติด งานปกครอง 28,000             28,000 
2.62 โครงการจัดชื้อวัสดุส าหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบสแกนลายนิว้มอื งานปกครอง 200,000             200,000 
2.63 โครงการจัดชื้อวัสดุส าหรับใช้ในการซ่อมแซมกลอ้ง CCTV งานปกครอง 70,000             70,000 
2.64 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย งานปกครอง 20,000             20,000 
2.65 โครงการตรวจสขุภาพนกัเรียน นักศกึษา งานสวัสดกิาร 840,000             840,000 
2.66 โครงการประกนัอุบัติเหตุหมู่นกัเรียน-นกัศกึษา งานสวัสดกิาร 1,050,000             1,050,000 

2.67 โครงการจัดชื้อยาและเครือ่งเวชภัณฑ ์ งานสวัสดกิาร 100,000             100,000 
2.68 โครงการจัดชื้อวัสดุ-อุปกรณท์ี่ใช้ในงานสวัสดิการ งานสวัสดกิาร 5,000             5,000 
2.67 โครงการตอ้นรับคณะกรรมการตรวจประเมนิโรงอาหารและส้วม   

ของสถานศึกษา 
งานสวัสดกิาร 5,000           

 
 5,000 

2.68 โครงการจ้างซกัผ้า งานสวัสดกิาร 6,000             6,000 
2.69 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ All in One งานสวัสดกิาร 23,000             23,000 
2.70 โครงการจัดชื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (Printer) งานสวัสดกิาร 8,000             8,000 
2.71 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ All in One  งานครูท่ีปรึกษา 23,000             23,000 
2.72 ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน นกัศกึษา งานครูท่ีปรึกษา 60,000             60,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ                

2.73 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศกึษา งานครูที่ปรึกษา 100,000             100,000 
2.74 โครงการส่งเสริมก ากับ ติดตามผูเ้รียน (SMS) งานครูที่ปรึกษา 480,000             480,000 
2.75 โครงการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบ  

(การอบรมหลักสตูรระยะสั้น) 

งานโครงการพิเศษ 100,000           
 

 100,000 

2.76 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่สูง  งานโครงการพิเศษ 40,000             40,000 
2.77 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ งานโครงการพิเศษ 81,000             81,000 
2.78 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชนแบบถาวรประจ าจังหวดั 2566 งานโครงการพิเศษ 200,000             200,000 
2.79 โครงการฝกึซ้อมและแสดงกังฟตูรุษจนี  งานโครงการพิเศษ 40,000             40,000 
2.80 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน  งานโครงการพิเศษ 100,000             100,000 
2.81 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ งานโครงการพิเศษ 81,000             81,000 
2.82 โครงการเทคนิคจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ งานโครงการพิเศษ 50,000             50,000 
2.83 โครงการออมสนิอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน  งานโครงการพิเศษ 400,000             400,000 
2.84 โครงการอาชีวะพัฒนา งานโครงการพิเศษ 200,000             200,000 
2.85 โครงการฝกึซ้อมและแสดงกังฟูงานทิ้งกระจาด งานโครงการพิเศษ 20,000             20,000 
2.86 โครงการประเมนิองคก์ารมาตรฐานดีเดน่ และสมาชกิดีเดน่ ภายใต้

การนิเทศ ระดับ อศจ./ภาค/ชาต ิ

งานกิจกรรม 7,650           
 

 7,650 

2.87 โครงการส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมชมรมดเีด่น  งานกิจกรรม 10,000             10,000 
2.88 โครงการพิธีไหว้ครชู่าง ประจ าปี 2565 งานกิจกรรม 20,000               20,000 
2.89 โครงการตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึน้ปีใหม่  งานกิจกรรม 15,000             15,000 
2.90 โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพด้วยจิตอาสา งานกิจกรรม 20,000             20,000 
2.91 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  งานกิจกรรม 15,000             15,000 
2.92 โครงการปฐมนิเทศนกัเรียนนักศกึษา ปวช.1 และ ปวส.1  งานกิจกรรม 50,000             50,000 
2.93 โครงการพิธีไหว้ครูประจ าการ ประจ าปี 2566 งานกิจกรรม -             15,000 
2.94 โครงการพิธเีฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ งานกิจกรรม 10,000             10,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ                

2.95 โครงการเลอืกตั้งคณะกรรมการ อวท. งานกิจกรรม 3,000             3,000 
2.96 โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา  งานกิจกรรม 15,000             15,000 
2.97 โครงการพิธเีฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าหัวอยู่ 

 รัชกาลที่ 10 

งานกิจกรรม 15,000           
 

 15,000 

2.98 โครงการพิธเีฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็นางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินี
พันปีหลวง 

งานกิจกรรม 10,000           
 

 10,000 

2.99 โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  งานกิจกรรม 15,000                       15,000             
2.100 โครงการรณรงค์ปลกูป่าเฉลมิพระเกียรติฯ  งานกิจกรรม 10,000             10,000 
2.101 โครงการพี่ดแูลนอ้งแบ่งปันปัญญา  งานกิจกรรม 10,000             10,000 
2.102 โครงการปลูกฝังคนดีจติอาสาฯ  งานกิจกรรม 10,000             10,000 
2.103 โครงการแข่งขนักฬีาอาชวีะเกมสร์ะดับ อศจ./ภาค/ชาติ งานกิจกรรม 30,000             30,000 
2.104 โครงการประกวดร้องเพลง  งานกิจกรรม 5,000             5,000 
2.105 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปวช.1 600,000 /ปวส.1 700,000 งานกิจกรรม เก็บเงนิ นร.             เกบ็เงนิ นร. 

2.106 โครงการประกวดวงดนตรี/โฟล์คซอง  งานกิจกรรม 5,000             5,000 
2.107 โครงการแข่งขนักฬีาภายใน  งานกิจกรรม 85,950             230,000 

2.107.1 โครงการส่งเสริมสนับสนนุสร้างความสามัคคี  
(กิจกรรมเชียรก์ีฬาสี และเชียร์ลีดเดอร์) จ านวน 9 แผนกวชิาช่างฯ 

9 แผนก 1,8000           
 

  

2.108 โครงการประชุมวิชาการองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาคกลาง และระดับชาต ิ

งานกิจกรรม 20,000           
 

 20,000 

2.109 โครงการจัดเตรียมความพร้อมการประเมินองค์การ 
มาตรฐานดเีด่นฯ ประจ าปี 2566 

งานกิจกรรม 30,000           
 

 30,000 

2.110 โครงการส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมชมรมวชิาชีพ 9 ชมรม งานกจิกรรม 
 

108,000           
 

 116,300 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

 
ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 

ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 
ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 

 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนฯ                
2.111 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ

ด าเนนิการงานองค์การฯ ครูที่ปรึกษา 
งานกจิกรรม 72,350           

 
 85,000 

2.112 โครงการ To be number1  งานกจิกรรม 10,000             10,000 
2.113 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์            

ด้านความรับผิดชอบ 
งานกจิกรรม 7,000           

 
 7,000 

2.114 โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทางวิชาการ งานกจิกรรม -             - 
2.115 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ งานกจิกรรม -             - 
2.116 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย งานกจิกรรม -             - 
2.117  โครงการ Day camp ประจ าปี 2566 งานกจิกรรม 15,000             15,000 
2.118 โครงการเดนิทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม งานกจิกรรม 70,000             70,000 
2.119 โครงการอบรมลูกเสือพี่เลี้ยง งานกจิกรรม 45,000             45,000 
2.120 โครงการชุมนุมลกูเสอืวิสามัญ ระดับภาค งานกจิกรรม 38,750             38,750 
2.121 โครงการเตรียมความพรอ้มการจดังานกิจกรรมลกูเสอืวิสามัญ 

เนตรนารี  
งานกจิกรรม 20,000           

 
 20,000 

 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ                
2.122 โครงการตอบปัญหาทางวชิาการ ช่างเชื่อมโลหะ 1,000             1,000 
2.123 โครงการอบรมการเขียนวจิัยวิชาโครงงาน ช่างเชื่อมโลหะ -             - 
2.124 โครงการสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมโลหะ 500             500 
2.125 โครงการส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ช่างเชื่อมโลหะ 2,137             2,137 
2.126 โครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน ช่างเชื่อมโลหะ 2,000             2,000 
2.127 โครงการอบรมเสริงสร้างประสบการณว์ิชาชีพช่างเชือ่ม ช่างเชื่อมโลหะ 2,000             2,000 
2.128 โครงการอบรมธรรมะสัมพนัธ์ ช่างเชื่อมโลหะ 2,000             2,000 
2.129 โครงการส่งแสริมคณุค่าผลิตภัณฑ์ ช่างเชื่อมโลหะ 1,800             1,800 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรวัสดุฝึก แผนกวิชำชีพช่ำงเช่ือมโลหะ                
2.130 โครงการจัดชื้อวัสดุฝีก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างเชื่อมโลหะ 53,350             53,350 
2.131 โครงการจัดชื้อวัสดุฝีก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างเชื่อมโลหะ 75,150             75,150 
2.132 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึกแข่งขนัทักษะ ระดับภาคกลาง ช่างเชื่อมโลหะ 16,000             16,000 
 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำชีพช่ำงเช่ือมโลหะ                
2.133 โครงการพัฒนาซ่อมแซมห้องทฤษฎี จ านวน 2 ห้อง ช่างเชื่อมโลหะ 140,000             140,000 
2.134 โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์เครือ่งปรับอากาศ ห้องเรียน ช่างเชื่อมโลหะ 40,000             40,000 
2.135 โครงการจัดหาเครื่องเช่ือม MIG – MAG , TIG ส่งเสริมผู้เรียนทางวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ 180,000             180,000 
 โครงกำรวัสดุฝึก แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน                
2.136 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างพื้นฐาน 89,100             89,100 
2.137 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างพื้นฐาน 111,400             111,400 
2.138 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึกงานฝกึฝีมอื ช่างพื้นฐาน 20,000             20,000 
 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำเทคนิคพื้นฐำน                
2.139 โครงการจัดซื้อเครื่องเช่ือม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ ช่างพื้นฐาน 17,250             17,250 
2.140 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดโลหะ พลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอรพ์ร้อมอุปกรณ์ ช่างพื้นฐาน 34,000             34,000 
2.141 โครงการจัดช้ือเครื่อง วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ฉายภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ ์ ช่างพื้นฐาน 12,000             12,000 
2.142 โครงการจัดชื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 3 เครื่อง 
ช่างพื้นฐาน 75,000             75,000 

2.143 โครงการจัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One พร้อมอุปกรณ์ ช่างพื้นฐาน 23,000             23,000 
2.144 โครงการจัดชื้อวัสดุผลิตโต๊ะเรียนห้องเรียน วิชาทฤษฎี ช่างพื้นฐาน 18,750             18,750 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์                
2.145 โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง โลจิสตกิส ์ 10,000             10,000 
2.146 โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (Mimi Company) โลจิสตกิส ์ -             0 
2.147 โครงการจัดหาผูเ้ชี่ยวชาญให้ความรูแ้ก่สมาชิกชมรมวชิาชีพฯ โลจิสตกิส ์ 11,000             11,000 
2.148 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์แก่สมาชกิชมรมฯ โลจิสตกิส ์ 18,250             18,250 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรวัสดุฝึก แผนกวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์                
2.149 โครงการพัฒนาจัดกิจกรรม ป.ตรี โลจิสตกิส ์ 10,000             10,000 
2.150 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก วิชาคลังสนิค้าและศนูย์กระจายสินค้า โลจิสตกิส ์ 10,000             10,000 
2.151 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โลจิสตกิส ์ 10,675             10,675 
2.152 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ โลจิสตกิส ์ 10,000             10,000 
2.153 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก วิชาการจดัเก็บและเคลื่อนย้าย โลจิสตกิส ์ 10,000             10,000 
2.154 โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์ วิชาเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าพ้ืนฐาน โลจิสตกิส ์ 130,000             130,000 
2.155 โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัตกิารคลังสินค้า (จ าลอง) โลจิสตกิส ์ 150,000             150,000 
2.156 โครงการซ่อมแซมหอ้งเรียนแผนกวชิาการจดัการโลจิสตกิส์ โลจิสตกิส ์ 14,225             14,225 
2.157 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก โลจิสตกิส ์ 50,000             50,000 
 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำกำรจัดกำรโลจสิติกส ์                
2.158 โครงการปรับปรุงซ่อมแชมและจัดชื้อครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน โลจิสตกิส ์ 180,000             180,000 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงเมคคำทรอนิกส์                
2.159 โครงการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในสถาน

ประกอบ 
ช่างเมคคาฯ 3,975           

 
 3,975 

2.160 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วย
ระบบโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 

ช่างเมคคาฯ 4,537.50           
 

 4,537.50 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงเมคคำทรอนิกส์                
2.161 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างเมคคาฯ 24,900             24,900 
2.162 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างเมคคาฯ 39,600             39,600 
 โครงกำรพัฒนำแผนกวิชำชำ่งเมคคำทรอนิกส ์                
2.163 โครงการปรับปรุงห้องน้ า แผนกเมคคาทรอกนกิส์ ช่างเมคคาฯ 180,000             180,000 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์                
2.164 โครงการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน Electronics Futsal 2022 ช่างอิเลก็ฯ 3,000             3,000 
2.165 โครงการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน Electronics E-sport V.1 ช่างอิเลก็ฯ 4,000             4,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์                
2.166 โครงการส่งเสริมนักเรียนพัฒนาตนเอง Electronics Racing Car ช่างอิเลก็ฯ 15,000             15,000 
2.167 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานและเทคนิคการท างานเป็นทีม ช่างอิเลก็ฯ 3,500             3,500 
2.168 โครงการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน Electronics Sport Day 2022 ช่างอิเลก็ฯ 8,000             8,000 
2.169 โครงการส่งเสริคุณธรรม จริยธรรม ความงดงามในอาชีพ 

อิเลก็ทรอนิกส์ปีใหม่ไทย 2565 
ช่างอิเลก็ฯ 4,000           

 
 4,000 

2.170 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความงดงามในอาชีพ    
สานรกั สานสัมพันธ์ อเิลก็ทรอนิกส์ 

ช่างอิเลก็ฯ 2,000           
 

 2,000 

2.171 โครงการประกวดร้องเพลง Electronics Song ช่างอิเลก็ฯ 5,000             5,000 
2.172 โครงการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน Electronics E-Sport V.2 ช่างอิเลก็ฯ 4,000             4,000 
2.173 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ช่างอิเลก็ฯ 3,000             3,000 
2.174 โครงการ อิเลก็ทรอนิกส ์วอลเล่ย์บอลคัพ ช่างอิเลก็ฯ 4,000             4,000 
2.175 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความงดงามในอาชีพ    

แห่เทียนพรรษาสขุใจ 

ช่างอิเลก็ฯ 3,000           
 

 3,000 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์                
2.176 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างอิเลก็ฯ 178,325             178,325 
2.177 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างอิเลก็ฯ 229,425             229,425 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส ์                
2.178 โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน  

ขนาด 24000 บีทียู 
ช่างอิเลก็ฯ 144,000           

 
 144,000 

2.179 โครงการจัดชื้อวัสดุซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการ ช่างอิเลก็ฯ 36,000             36,000 
2.180 โครงการจัดหาวัสดุส่งเสริมผูเ้รียนและพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทางวิชาการและและวิชาชีพ 
ช่างอิเลก็ฯ 150,000           

 
 150,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

 
ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 

ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 
ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 

 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง                
2.181 โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาผูเ้รียน ช่างไฟฟ้าก าลัง 6,000             6,000 
2.182 โครงการประกวดโครงงานวิชาชพี (Project) ตามหลักสูตร ช่างไฟฟ้าก าลัง 3,000             3,000 
2.183 โครงการแข่งขนักฬีาเซปักตะกร้อ ช่างไฟฟ้าก าลัง 10,000             10,000 
2.184 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทกัษะพื้นฐาน ช่างไฟฟ้าก าลัง 0             0 
2.185 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง 2,000             2,000 
2.186 โครงการแข่งขนัเกม ROV ช่างไฟฟ้าก าลัง 4,000             4,000 
2.187 โครงการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ ช่างไฟฟ้าก าลัง 3,600             3,600 
2.188 โครงการท าบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั ช่างไฟฟ้าก าลัง 12,387             12,387 
2.189 โครงการแข่งขนักฬีาแบดมนิตัน ช่างไฟฟ้าก าลัง 9,000             9,000 
2.190 โครงการแห่เทียนพรรษา ช่างไฟฟ้าก าลัง 2,000             2,000 
2.191 โครงการซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง 25,900             25,900 
2.192 โครงการแข่งเกมส์ E Football ช่างไฟฟ้าก าลัง 3,000             3,000 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง                
2.193 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างไฟฟ้าก าลัง 271,175             271,175 
2.194 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างไฟฟ้าก าลัง 254,375             254,375 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลงั                
2.195 โครงการติดตั้งเครือ่งปรับอากาศห้องปฏิบัตกิาร ช่างไฟฟ้าก าลัง 120,000             120,000 
2.196 โครงการจัดชื้อโต๊ะเรียนห้องปฏิบัตกิาร ช่างไฟฟ้าก าลัง 40,000             40,000 
2.197 โครงการจัดชื้อเก้าอี้นั่งแบบพลาสติก ช่างไฟฟ้าก าลัง 20,000             20,000 
2.198 โครงกาจัดชือ้ชุดทดลองระบบห้องเย็นในงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง 200,000             200,000 
2.199 โครงการจัดชื้อชุดสาธิตการสอนระบบเครือ่งท าความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง 300,000           

 
 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงยนต์                

2.200 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 5 ส.  เทอม 2/2565 ช่างยนต ์ 8,200             8,200 
2.201 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศกึษา ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.202 โครงการอบรมการเลือกตั้ง ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.203 โครงการจัดการคืนสู่เหย้า ชาวช่างยนต์สุพรรณ ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.204 โครงการสานสัมพันธ์ รุน่พี่สู่รุน่นอ้ง ช่างยนต ์ 20,000             20,000 
2.205 โครงการอบรมใบขับขีร่ถจกัรยานยนต์ ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.206 โครงการส่งเสริมพฒันาภาษาต่างประเทศ ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.207 โครงการเลอืกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.208 โครงการกีฬาสานความสมัพันธ์ภายในแผนกวิชาช่างยนต ์ ช่างยนต ์ 20,000             20,000 
2.209 โครงการไหว้ครูประจ าการ ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.210 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ช่างยนต ์ 15,000             15,000 
2.211 โครงการอบรมด้านสาธารณสุข ช่างยนต ์ 4,000             4,000 
2.212 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ช่างยนต ์ 3,000             3,000 
2.213 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม 5 ส.  เทอม 1/2566 ช่างยนต ์ 2,550             2,550 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงยนต์                
2.214 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างยนต ์ 280,000             280,000 
2.215 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างยนต ์ 275,450             275,450 
2.216 โครงการจัดชื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 2/2565 ช่างยนต ์ 40,000             40,000 
2.217 โครงการจัดชื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 1/2566 ช่างยนต ์ 40,000             40,000 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำช่ำงยนต ์                
2.218 โครงการ จดัชื้อชดุสื่อการเรียนการสอนยานยนต์ไฟฟ้า ช่างยนต ์ 180,000             180,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2566    วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุร ี

 

ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง-โยธำ                

2.219 โครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชากับสถานประกอบการณ์ (พี่สอนน้อง) 

ช่างก่อสร้าง 15,200             15,200 

2.220 โครงการพัฒนาความสามารถผู้เรียน แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของสิ่งปลกูสรา้งต่างประเทศ 

ช่างก่อสร้าง 30,200           
 

 30,200 

2.221 โครงการสนับสนุนการส่งเสริมบุคลิกภาพและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ช่างก่อสร้าง 15,200           
 

 15,200 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง-โยธำ                
2.222 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างก่อสร้าง 178,500             178,500 
2.223 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างก่อสร้าง 178,500             178,500 
2.224 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึกซ้อมแข่งขนัทกัษะ ช่างก่อสร้าง 31,600             31,600 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำช่ำงก่อสร้ำง-โยธำ                
2.225 โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการศกึษาเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ์
ช่างก่อสร้าง 40,000             40,000 

2.226 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศกึษา ช่างก่อสร้าง 60,000             60,000 
2.227 โครงการวัสดุพฒันาห้องเรียนและโรงฝกึงาน ช่างก่อสร้าง 80,000             80,000 

 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง                
2.228 โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทอม 2/2565 ช่างซ่อมบ ารุง 2,000             2,000 
2.229 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เทอม 2/2565 ช่างซ่อมบ ารุง 2,000             2,000 
2.230 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เทอม 2/2565 ช่างซ่อมบ ารุง 1,500             1,500 
2.231 โครงการสังสรรค์ปีใหม่ เทอม 2/2565 ช่างซ่อมบ ารุง 4,662             4,662 
2.232 โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการ เทอม 1/2566 ช่างซ่อมบ ารุง 2,000             2,000 
2.233 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เทอม 1/2566 ช่างซ่อมบ ารุง 2,000             2,000 
2.234 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น เทอม 1/2566 ช่างซ่อมบ ารุง 1,500             1,500 
2.235 โครงการกีฬาภายใน  ช่างซ่อมบ ารุง 5,975             5,975 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 
ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 

วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 

ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 
 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง                

2.236 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างซ่อมบ ารุง 69,300             69,300 
2.237 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างซ่อมบ ารุง 75,700             75,700 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง                
2.238 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ช่างซ่อมบ ารุง 120,000             120,000 
2.239 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด ช่างซ่อมบ ารุง 30,000             30,000 
2.240 โครงการพัฒนาแผนกชา่งซ่อมบ ารงุ ช่างซ่อมบ ารุง 30,000             30,000 

 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน                
2.241 โครงการส่งเสริมสขุภาพ กีฬา และนันทนาการชมรมวิชาชีพ ช่างกลโรงงาน 10,000             10,000 
2.242 โครงการสานสัมพันธ์ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ช่างกลโรงงาน 4,600             4,600 
2.243 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม Big Cleaning Day ช่างกลโรงงาน 8,000             8,000 
2.244 โครงการจิตอาสาเพือ่น้อง ช่างกลโรงงาน 2,000             2,000 
2.245 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะวชิาชีพ และทดสอบ

มาตรฐานวชิาชีพ 
ช่างกลโรงงาน 8,000           

 
 8,000 

2.246 โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2566 ช่างกลโรงงาน 3,500             3,500 
2.247 โครงการแข่งขนัทกัษะลับคมตัด ช่างกลโรงงาน 3,500             3,500 
2.248 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพระรูป ช่างกลโรงงาน 3,500             3,500 
2.249 โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมทิัศน์พืน้ที ่ ช่างกลโรงงาน 10,000             10,000 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน                
2.250 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่างกลโรงงาน 156,750             156,750 
2.251 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่างกลโรงงาน 184,300             184,300 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำช่ำงกลโรงงำน                
2.252 โครงการซ่อมครุภัณฑ์ ช่างกลโรงงาน 100,000             100,000 
2.253 โครงการจัดชื้อปากกาจับงานกัด ,เวอร์เนียร์ไฮเกจ และเครื่องมือวัด ช่างกลโรงงาน 80,000             80,000 
2.254 โครงการปรับพื้นโรงฝึกงาน (เคลือบอีพ็อกชี่) ช่างกลโรงงาน 243,000             243,000 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ด ำเนินงำนตำมภำระงำนประจ ำ/โครงกำร/กิจกรรมและแผนใชจ้่ำยเงิน 

ปีงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 
วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม แผนก/งำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป ี2566 
ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ยอดรวม 

 โครงกำรจัดช้ือวัสดุฝึก แผนกวิชำสำมัญสมัพันธ์                
2.255 โครงการเตรียมความพรอ้มการจดัการศึกษา แบบ STEM FOR 

TVET ในสถานศกึษาอาชวีศึกษา 
วิชาสามัญฯ 47,450           

 
 47,450 

2.256 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึกทกัษะรายวิชาประวัตศิาสตร์ชาติไทยฯ วิชาสามัญฯ 6,000             6,000 
2.257 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึกทักษะรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพฯ วิชาสามัญฯ 25,600             25,600 
2.258 โครงการจัดชื้อวัสดุฝึกหมวดวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิชาสามัญฯ 10,000             10,000 
2.259 โครงการวทิยาศาสตร ์ วิชาสามัญฯ 68,900             68,900 
2.260 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) วิชาสามัญฯ 30,000             30,000 

 โครงกำรพัฒนำ แผนกวิชำสำมัญสัมพันธ ์                
2.261 โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครือ่ง วิชาสามัญฯ 50,000             50,000 
2.262 โครงการจัดซือ้โทรทัศนแ์อลอีดี 65 นิว้ จ านวน 4 เครือ่ง วิชาสามัญฯ 118,000             118,000 
2.263 โครงการพัฒนาแผนน สามัญสมัพันธ์ วิชาสามัญฯ 12,000             12,000 
2.264 โครงการจัดชื้อวัสดุการแข่งขันทกัษะระดับภาค ภาคกลาง   91,000             91,000 
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คณะผู้จัดท ำ 
ดร.สมจิตต์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ประธานกรรมการ 
นายสุทัศ  มีมุข   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร   กรรมการ 
นายจตุพร  ศิลปรัตน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
นางสาวทิพวรรณ บุญเปรี้ยว รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  กรรมการ 
นายอ านาจ ชนพิทักษ์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    กรรมการ 
นายกิจจา  จ าปาเงิน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธา             กรรมการ 
นายสุธีร์ แบนประเสริฐ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   กรรมการ 
นายมานพ เสาะแสวง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน              กรรมการ 
นายวัฒนา โรจน์บุญถึง   หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์     กรรมการ 
นายวิมล ไม้หอม   หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    กรรมการ 
นายสรวง อ่อนแดง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบ ารุง    กรรมการ 
นายสุเกตุ จงภักดี  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    กรรมการ 
นายทรงพล ชูชื่น   หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน   กรรมการ 
นายอาทร คุ้มฉายา  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์   กรรมการ 
นายชัยพิสิทธิ์ ติวสร้อย  หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์   กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  กรรมการและเลขานุการ 
นายอานนท์ สิงห์จุ้ย  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวรุ่งฤดี ทองธานี  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


