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ประเภทท่ี 1   
ข�อมูลท่ัวไป 

 

ข�อมูลท่ัวไปของวิทยาลัย 
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
 

“คุณธรรมเด�น  เนนความรู  คู�อาชีพ” 

ต�นไม�ประจำวิทยาลัย 

 “ตนแคนา” 

สีประจำวิทยาลัย 

 “ขาว-เขียว” 

เพลงประจำวิทยาลัย   

“เพลงมาร�ชการอาชีพหนองแค” 

เอกลักษณ&สถานศึกษา  

“บริการวิชาชีพสู�ชุมชน” 

อัตลักษณ&นักเรียน นักศึกษา  

 “ มีความรับผิดชอบต�อหนาท่ี ระเบียบวินัยดี มีมารยาท ” 

คำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
 ขอ  1  พวกเราเป*นไทย เราตองสละชีพเพ่ือชาติ เราตองบำรุงศาสนา เราตองรักษา    
  พระมหากษัตริย� 
 ขอ  2   เราจะตองประพฤติตนใหอยู�ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ มีความซ่ือสัตย�ต�อตนเอง
  และผูอ่ืน 
 ขอ  3   เราจะไม�ทำตนใหเป*นท่ีเดือดรอนแก�ตนเองและผูอ่ืน 
 ขอ  4   เราจะตองเทิดทูน เคารพเชื่อฟ9งบิดา มารดา และครู-อาจารย�   
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ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยการมีส�วนร�วมของครู บุคลากรทางการศึกษา และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดร�วมกันวิเคราะห�ประเมินสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส และ
ขอจำกัดของวิทยาลัย เพ่ือกำหนดเป*นวิสัยทัศน� พันธกิจ เป?าประสงค� และประเด็นยุทธศาสตร�การ
พัฒนาสถานศึกษา ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน& (Vision)  

วิสัยทัศน�เป*นความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณ�ท่ีมุ�งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดกำหนดวิสัยทัศน�ไว ดังนี้ 

“มุ�งม่ันจัดอาชีวศึกษา พัฒนาคุณธรรม สู�ความเป*นเลิศ” 
3.2 พันธกิจ (Mission)  
สถานศึกษากำหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศน�ท่ีกำหนดไว ดังนี้ 
 พันธกิจท่ี  1 พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี   2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจท่ี  3 ส�งเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการผูสอนใหกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใชใน 

      การจัดการเรียนการสอน  
 พันธกิจท่ี  4 ส�งเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม 
 พันธกิจท่ี  5 ป9จจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอน 

     และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุ�งหมายของการจัดการศึกษา 

3.3 กลยุทธ& (Strategy)  
กลยุทธ� หมายถึง การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต�ละพันธกิจเพ่ือใหประสบความสำเร็จตาม

เป?าประสงค�ท่ีกำหนดไว โดยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดวิธีการดำเนินงานของแต�ละพันธกิจ จำนวน 
5 พันธกิจ ดังนี้ 
ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ& 
1 
 

พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จ
การศึกษาใหมีคุณภาพ 

1 
พัฒนาใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

2 
พั ฒ น า ให ผู เรี ย น แ ล ะผู ส ำ เร็ จ ก าร ศึ ก ษ า มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

3 
พัฒนาใหผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ในการเป*นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

4 ส�งเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทำ และจัดใหมีการ
ประกวด เผยแพร�ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ�  งาน
สรางสรรค� หรืองานวิจัย โดยสามารถนำไปสู�การ
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ& 
แข�งขัน การนำไปใชประโยชน�และไดรับรางวัล  

5 ส� ง เส ริ ม ให ผู เรี ย น เข าแ ข� ง ขั น  เ พ่ื อ ให ได รั บ
ประสบการณ�และไดรับรางวัลจากการแข�งขัน
ทักษะวิชาชีพ 

6 พัฒนาใหผู สำเร็จการศึกษามีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามการประเมินผล
ของหลักสูตร 

7 
 

พัฒนาใหผูสำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา 
(V-NET)  

8 จั ดให มี การประเมินความพึ งพอใจของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาท่ีผูสำเร็จการศึกษาเขา
ศึกษาต�อ 

2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ 
 

1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย�างเป*นระบบ โดยเกิด
จากความร�วมมือของสถานประกอบหรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวของ  

2 สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสู�การปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเป*นสำคัญ 

3 ส�งเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการ
ผูสอนใหกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน  

1 ส�งเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
ท่ีมุ�งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค�านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ส�งเสริมให มีจำนวนครูท่ีจบการศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ�กับรายวิชาท่ีสอน และเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 

3 ส�งเสริม สนับสนุน ใหครูไดเขารับการการพัฒนา
ตนเองดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ�
กับรายวิชาท่ีสอน 

4 บริหารงานสถานศึกษา แบบมีส�วนร�วม โดยมีการ
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน
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ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ& 
ประจำปP ท่ีผ�านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

5 ส�งเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อย�างเป*นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 

4 ส�งเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีส�วนร�วม 

1 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ี
เนนสมรรถนะของผูเรียน 

2 ใหมีการระดมทรัพยากร เพ่ือสรางเครือข�ายความ
ร�วมมือดานการจัดการความรูและนวัตกรรมการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา 

3 ส�งเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเรียนเป*นผูมีจิตอาสาดวยการใชวิชาการและ
วิชาชีพสรางประโยชน�ในการใหบริการชุมชนและ
สังคม 

5 ป9จจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
ความมุ�งหมายของการจัดการศึกษา 

1 กำกับดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการใหมีความพรอมและเพียงพอต�อการ
ใชงานของผูเรียนหรือผูใชบริการ  

2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหมี
ประสิทธิภาพ  

3 จัดใหมีแหล�งเรียนรูและศูนย�วิทยบริการท่ีมีความ
พรอมและเพียงพอสำหรับใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูสนใจใชบริการ 

4 จัดใหมีระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงสำหรับ
ใหบริการจัดการระบบสารสนเทศ 

5 จัดใหครูและผูเรียนเขาถึงระบบอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงของสถานศึกษา  
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3.4 พันธกิจวัตถุประสงค&กลยุทธ&เปBาประสงค&แผนงานโครงการตัวช้ีวัด 
สถานศึกษาไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือกำหนดทิศทางและแนวทาง

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศน�ของสถานศึกษาดังต�อไปนี้ 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาคุณลักษณะของผู�เรียนและผู�สำเร็จการศึกษาให�มีคุณภาพ 

1. วัตถุประสงค& 
 1.1 เพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรูตามหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีเรียน
หรือทำงาน ใหเป*นไปตามมาตรฐานวิชาชีพผูสำเร็จ 
 1.2 พัฒนาใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 1.3 เพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)  
 1.4 เพ่ือใหผูสำเร็จการศึกษาจัดแสดง เผยแพร�ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสรางสรรค� หรือ
งานวิจัย 
 1.5 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนใหครู และผูเรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสรางสรรค� หรือ
งานวิจัยส�งเสริมสนับสนุนใหครู และผูเรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสรางสรรค� หรืองานวิจัย 
 1.6 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนใหครู และผูเรียนนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสรางสรรค� หรืองานวิจัย 
เขาร�วมแสดง แข�งขัน และไดรับรางวัล ตลอดจนการนำไปใชประโยชน� 
 1.7 เพ่ือส�งเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัลจากการแข�งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.8 เพ่ือใหมีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ีผูสำเร็จ
การศึกษาเขาศึกษาต�อ 

2. กลยุทธ& 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาคุณลักษณะของผู�เรียนและผู�สำเร็จการศึกษาให�มีคุณภาพ มีจำนวน           

8 กลุยทธ& ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ&ท่ี 1 พัฒนาให�ผู�เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2.1.1 เปBาประสงค& 
รอยละของผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุ�นนั้นสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม�  
2) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา  
3) โครงการประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียน 
4) โครงการกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู�ความสำเร็จเพ่ือแกไขป9ญหาการออกกลางคัน  
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ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) กิจกรรมออกเยี่ยมบานนักศึกษา  
(2) การแต�งต้ังครูท่ีปรึกษา  
(3) งานรายงานพบครูท่ีปรึกษา  
(4) โครงการกำกับดูแลพฤติกรมนักเรียน นักศึกษา  

2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนผูสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2) จำนวนผูเรียนท่ีออกกลางคันลดลง 
2.2 กลยุทธ&ท่ี 2 พัฒนาให�ผู�เรียนและผู�สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค& 
2.2.1 เปBาประสงค& 
1) ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และเสียสละเพ่ือส�วนรวม มีความเป*น

ประชาธิปไตย  
2) ผูเรียนทำงานร�วมกับผู อ่ืนไดอย�างเป*นกัลยาณมิตร มีภาวะผูนำ กลาแสดงออก ภูมิใจ             

ในความเป*นไทย เห็นคุณค�าและร�วมพัฒนาภูมิป9ญญาไทย  
3) ผูเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค�ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  

นักศึกษาใหม�  
2) โครงการพิธีไหวครู พิธีบวงสรวง และพิธีครูช�าง  
3) โครงการรณรงค�ป?องกันและแกไขป9ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป*นหนึ่งโดย

ไม�พ่ึงยาเสพติด 
4) โครงการรักและผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� (กิจกรรมหนาเสาธง) 
5) โครงการส�งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
6) โครงการส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
7) โครงการส�งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
8) โครงการส�งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน 
9) โครงการกิจรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
10) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  
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 2) จำนวนผู เรียน ท่ี มี คุณ ธรรม จริยธรรม และค� านิ ยม ท่ี พึ งประสงค�  ประกอบด วย               
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� และ เสียสละเพ่ือส�วนรวม มีความเป*นประชาธิปไตย ทํางานร�วมกับผูอ่ืนได
อย�างเป*นกัลยาณมิตร  มีภาวะ ผูนำ กลาแสดงออก 

2.3 กลยุทธ& ท่ี  3 พัฒนาให� ผู� เรียนและผู�สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการเปIน
ผู�ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2.3.1 เปBาประสงค& 
1) จำนวนผูเรียนท่ีประสบความสำเร็จสู�การเป*นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  
2) ศูนย�บ�มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2.3.2 แผนงานโครงการ 
1) การดำเนินงานของศูนย�บ�มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
2) โครงการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ�มผูเรียนอาชีวศึกษา  
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู เรียน“การสรางจิตสำนึกในการเป*น

ผูประกอบการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ”  
2.3.3 ตัวช้ีวัด 

 1) ผูเรียนท่ีผ�านการพัฒนาการเป*นผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
2) ผูเรียนท่ีประสบความสำเร็จสู�การเป*นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
3) ผลปรากฏผลการประเมินผลศูนย�บ�มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ�            

การประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนด ระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว   
2.4 กลยุทธ&ท่ี 4 สLงเสริมสนับสนุนให�ผู�เรียนจัดทำ และ จัดให�มีการประกวด เผยแพรLผลงาน

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ& งานสร�างสรรค& หรืองานวิจัย โดยสามารถนำไปสูLการแขLงขัน การนำไปใช�
ประโยชน&และได�รับรางวัล ในระดับตLาง ๆ 

2.4.1 เปBาประสงค& 
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสรางสรรค� หรืองานวิจัยนำไปเผยแพร� โดยการประกวด              

จัดแสดง ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
2.4.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม�  

 2) โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ�ของคนรุ�นใหม� ระดับสถานศึกษา  
2.4.3 ตัวช้ีวัด 
1) มีวัฒนธรรมทางความคิด การสรางสิ่งประดิษฐ�งานสรางสรรค� หรืองานวิจัย 
2) เครื่องตนแบบท่ีสามารถใชงานจริงตามแนวความคิด 
3) ผลงานสามารถนำไปใชในการแกป9ญหา หรือใชใหเกิดประโยชน�ในดานต�าง ๆ 
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4) แผนท่ีสนับสนุนและกำหนดภาระงานดานการสรางสิ่งประดิษฐ�งานสรางสรรค� หรืองานวิจัย
ไวอย�างชัดเจน 

2.5 กลยุทธ&ท่ี 5 สLงเสริมให�ผู�เรียนเข�าแขLงขัน เพ่ือให�ได�รับประสบการณ&และได�รับรางวัลจากการ
แขLงขันทักษะวิชาชีพ 

2.5.1 เปBาประสงค& 
มีการคัดเลือก เพ่ือส�งผูเรียนเขาแข�งขันทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ 
2.5.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการแข�งขันทักษะวิชาชีพ 
2) โครงการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย การแข�งขันทักษะ 
2.5.3 ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนรางวัลของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ� งานสรางสรรค� หรืองานวิจัย ท่ีเขาร�วม

แข�งขันในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคและชาติ 
2) ผูเรียนไดรับโอกาสแสดงคุณลักษณะของนักคิด นักประดิษฐ� และนักสรางสรรค�ผลงานท่ี

สามารถนำไปพัฒนาหรือใชไดจริง 
3) ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเวทีต�าง ๆ 
2.6 กลยุทธ&ท่ี 6 พัฒนาให�ผู�สำเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

ตามการประเมินผลของหลักสูตร 
2.6.1 เปBาประสงค& 
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษารอยละ 80 มีความรูสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต�ละระดับการศึกษา 
2.6.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 
2.6.3 ตัวช้ีวัด 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 
2) ผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ไดแก� คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางป9ญญารวมท้ังเขาใจและเห็นคุณค�าของศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิป9ญญาทองถ่ิน มีจิตสำนึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางสิ่งแวดลอมทีดีมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพันธ� และวินัยในตนเอง ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ�ท้ังร�างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

3) ผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก� ความรูและทักษะการสื่อสาร 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทำงานร�วมกับผูอ่ืน การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร� การประยุกต�ใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
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4) ผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะอาชีพท่ีประยุกต�ใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสู�การ
ปฏิบัติจริงรวมท้ังสามารถประยุกต�สู�อาชีพ 

2.7 กลยุทธ&ท่ี 7 พัฒนาให�ผู�สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตLคLาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 

2.7.1 เปBาประสงค& 
1) คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษามีความรูสามารถตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  
2) ผลการทดสอบ V-NET สามารถนำไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  
2.7.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการเตรียมความพรอมก�อนสอบ V-NET 
2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.7.3 ตัวช้ีวัด 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน 
2) มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของครูมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
3) ตนสังกัดและสถานศึกษาทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและผูเรียน 
4) สถานศึกษาสามารถนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไปใชในการปรับปรุง พัฒนาผูเรียน 
5) ตนสังกัดและสถานศึกษาสามารถนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไปใชในการปรับปรุง 

พัฒนาครู 
2.8 กลยุทธ&ท่ี 8 จัดให�มีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาท่ี

ผู�สำเรจ็การศึกษาเข�าศึกษาตLอ 
2.8.1 เปBาประสงค& 
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห�งชาติ 

พ.ศ. 2556 ท้ัง 3 ดาน คือ (1) ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� (2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป และ (3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ  

2.8.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา 
2) งานสรุปผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขา  
2.8.3 ตัวช้ีวัด 
1) การสำรวจความพึงพอใจต�อคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาเป*นรายบุคคลและไดรับขอมูล

ตอบกลับไม�นอยกว�ารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หน�วยงานท่ีผูสำเร็จการศึกษาไปทำงาน หรือ
จากสถานศึกษาท่ีผูสำเร็จการศึกษาต�อ 

2) ขอมูลผูสำเร็จการศึกษาจำแนกเป*น ผูท่ีไดงานทำในสาขาท่ีเก่ียวของ ศึกษาต�อและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งปP 
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3) ขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 4.51-5.00 
ต้ังแต�รอยละ 50 

4) คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2556 
ท้ัง 3 ดาน คือ (1) ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� (2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ (3) 
ดานสมรรถนะวิชาชีพ 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 
1. วัตถุประสงค& 
1.1 เพ่ือใหมีความร�วมมือกับสถานประกอบการหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวของในการเขามาพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร 
1.2 เพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสู�การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเป*นสำคัญ 
2. กลยุทธ& 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานอาชีพ มีจำนวน 2 กลุยทธ& ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ&ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยLางเปIนระบบ โดยเกิดจากความรLวมมือของสถาน

ประกอบการ หรือหนLวยงานท่ีเก่ียวข�อง  
2.1.1 เปBาประสงค& 
จำนวนหลักสูตรท่ีเกิดจากความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน องค�กรต�าง ๆ ในการจัดการศึกษา 

ทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหมีการใชหลักสูตรท่ี
ทันสมัย สนองความตองการของผูใช              

2.1.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาผูสอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
2) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินครูผูสอน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การนิเทศการเรียนการสอน 
(2) การประเมินครูผูสอน 
(3) ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

2.1.3 ตัวช้ีวัด 
1) แผนการจัดการเรียนรูและแผนการฝ_กอาชีพ 
2) รายงานการประชุม ขอมูลการประสานงานกับสถานประกอบการ 
3) หลักสูตรท่ีเกิดจากความร�วมมือกับสถานประกอบการหรือหน�วยงานเก่ียวของ 
4) ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม

กับผูเรียน 
5) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูสู�การปฏิบัติ 
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6) ระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
2.2 กลยุทธ&ท่ี 2 สนับสนุนให�มีการจัดการเรียนรู�สูLการปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเปIนสำคัญ 
2.2.1 เปBาประสงค& 
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษามีความรูสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต�ละระดับการศึกษา 
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
3) การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และประเมินครูผูสอน 
4) โครงการดูแลผูเรียนกลุ�มเสี่ยง  
5) โครงการค�ายภาษาอังกฤษ English Camp 
2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนแผนการเรียนรูรายวิชาท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ� ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม และคุณลักษณ�ท่ีพึงประสงค�และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

2) จำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และการบันทึกหลังการ
สอน 

3) จำนวนครูท่ีนำผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน 

4) ระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู 
5) จำนวนครูท่ีแกไขป9ญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย 
พันธกิจท่ี 3 สLงเสริมผู�บริหารให�มีการบริหารจัดการผู�สอนให�ก�าวทันและนำเทคโนโลยีมาใช�

ในการจัดการเรียนการสอน  
1. วัตถุประสงค& 
1.1 เพ่ือส�งเสริมใหผูบริหารมีกระบวนการจัดการใหครูผูสอนกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน 
1.2 เพ่ือส�งเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี

หลากหลาย ท่ีมุ�งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค� และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 เพ่ือสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสู�การปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเป*นสำคัญ 
1.4 เพ่ือส�งเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
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1.5 เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน ใหครูไดเขารับการศึกษา การฝ_กอบรม การเขาร�วมประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ�กับรายวิชาท่ีสอน 

1.6 เพ่ือสรางความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ       
ทวิภาคี 

2. กลยุทธ& 
พันธกิจท่ี 3 สLงเสริมผู�บริหารให�มีการบริหารจัดการผู�สอนให�ก�าวทันและนำเทคโนโลยีมาใช�

ในการจัดการเรียนการสอน มี 5 กลยุทธ& ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ&ท่ี 1 สLงเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุLงเน�นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คLานิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 เปBาประสงค& 
1) ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ี

มุ�งเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) คุณลักษณะของผูเรียนเป*นผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค� และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ใหมีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
2.1.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะ  
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3) การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และประเมินครูผูสอน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การนิเทศการเรียนการสอน 
(2) การประเมินครูผูสอน 
(3) ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

2.1.3 ตัวช้ีวัด 
1) ครูผูสอนเขาใจในแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนไดอย�างมีประสิทธิภาพ 
2) ครูผูสอนสามารถออกแบบ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน 

การประเมินผลท่ีส�งเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใชไดอย�างมีประสิทธิภาพ
ครูผูสอนออกแบบกิจกรรม และใชเทคโนโลยีการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 
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3) ครูผูสอนสามารถประยุกต�ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได 
4) ครูผูสอนเขาใจในแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนไดอย�างมีประสิทธิภาพ 
5) ครูผูสอนสามารถออกแบบ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน 

การประเมินผลท่ีส�งเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใชไดอย�างมีประสิทธิภาพ
ครูผูสอนออกแบบกิจกรรม และใชเทคโนโลยีการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 

6) ครูผูสอนสามารถประยุกต�ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไดอย�างมีคุณภาพ 
2.2 กลยุทธ&ท่ี 2 สLงเสริมให�มีจำนวนครูท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ&กับรายวิชาท่ีสอน 

และเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
2.2.1 เปBาประสงค& 
1) คุณลักษณะของครูเป*นเป*นผูท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ�กับรายวิชาท่ีสอน 
2) ครูท่ีเป*นผูรอบรูในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) มีครูท่ีเป*นผูรอบรูในเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและพ้ืนฐานของวิชา 
2) มีครูผูสอนท่ีมีความเขาใจในเนื้อหากระบวนวิชาอย�างลึกซ้ึง และสามารถจัดการเรียนการ

สอนไดระบบ  
3) ครูผูสอนสามารถนำเนื้อหาความรูและทฤษฎีพ้ืนฐานความรูท่ีสำคัญไปประยุกต�ใชในการ

สอนไดเป*นอย�างดี  
4) ครูผูสอนสามารถนำเอาความรูและประสบการณ�ไปถ�ายทอดใหกับผูเรียนไดท้ังทางตรงและ

ทางออม 
5) ครูผูสอนสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนไดสอดคลองกับ

เป?าหมายของการเนื้อหาวิชา 
2.3 กลยุทธ&ท่ี 3 สLงเสริม สนับสนุน ให�ครูได�เข�ารับการการพัฒนาตนเองด�านวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ&กับรายวิชาท่ีสอน 
2.3.1 เปBาประสงค& 
1) คุณภาพของบุคลากรมีความกาวหนา และมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง 
2.3.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) โครงการผลิต พัฒนา เสริมสราง คุณภาพชีวิตครู 
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3) โครงการเร�งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
4) โครงพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพแบบ PLC “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” 
5) โครงการส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
6) โครงการพัฒนาครูผูสอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
2.3.3 ตัวช้ีวัด 
1) การจัดการเรียนการสอนของครูมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
2) ครูสามารถใชความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอย�างครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย�าง

ต�อเนื่อง 
3) มีโอกาสและช�วงเวลาคุณภาพเพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
4) ครูไดออกแบบและนำความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู 
5) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูสูงข้ึน 
2.4 กลยุทธ&ท่ี 4 บริหารงานสถานศึกษา แบบมีสLวนรLวม โดยมีการจัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปW ท่ีผLานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.4.1 เปBาประสงค& 
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส�วนร�วมกับบุคคลชุมชนองค�กรต�าง ๆ ท้ังในประเทศและ

ต�างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู 
2.4.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการลงนามความร�วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) 
2) โครงการจัดหาภูมิป9ญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3) โครงการความร�วมมือกับสถานประกอบการในการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
4) โครงพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพแบบ PLC “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” 
5) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปP 
6) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปP 
2.4.3 ตัวช้ีวัด 

  1) บรรยากาศและการสื่อสารดีข้ึน ลดความขัดแยง ลดตนทุน และเพ่ิมคุณภาพ 
   2) สถานศึกษามีความพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน 

3) ฝlายบริหารสามารถบริหารงานไดง�าย การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
4) เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร�วมกันระหว�างผูเก่ียวของและเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
5) มีการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ�ในการทำงานร�วมกันตลอดจน

การเสริมสรางความสัมพันธ�ท่ีดีต�อกัน 
2.5 กลยุทธ&ท่ี 5 สLงเสริมให�มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช�ในการบริหารจัดการระบบ

ฐานข�อมูล อยLางเปIนระบบและมีประสิทธิภาพ  
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2.5.1 เปBาประสงค& 
1) ประสิทธิภาพการบริหารงานตอบสนองนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานของสถานศึกษาตาม

พันธกิจท้ัง 8 ดาน 
2) สามารถอำนวยความสะดวก และใหบริการแก�บุคลากรทุกหน�วยงานดวยความรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  
3) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความทันสมัยและไดรับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
2.5.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข�ายภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามดูแลผูเรียน SMIS 
3) โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบการเขา-ออกของนักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความ

ถึงผูปกครอง 
2.5.3 ตัวช้ีวัด 
1) การบริหารงานของสถานศึกษาตามพันธกิจมีผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายท่ีกำหนดไว 
2) ระบบสารสนเทศอำนวยความสะดวก และใหบริการแก�บุคลากรทุกหน�วยงานดวยความ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
3) สถานศึกษานำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�มาใชบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อย�างเป*นระบบ

และมีประสิทธิภาพ คือ 
(1) ระบบป?องกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 
(2) การกำหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอย�างชัดเจน 
(3) การติดต้ังโปรแกรมAnti Virusเพ่ือป?องกันไวรัสและกำจัดไวรัสในเครื่องลูกข�าย 
(4) ฐานขอมูลมีการ Update เป*นป9จจุบัน 
(5) ฐานขอมูลมีการสำรองอย�างสม่ำเสมอ 

พันธกิจท่ี 4 สLงเสริมให�มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสLวนรLวม 
1. วัตถุประสงค& 
1.1 เพ่ือใหมีการบริหารงานสถานศึกษาท่ีเกิดจากความร�วมมือกับบุคคล ชุมชน องค�กรต�าง ๆ 

ท้ังในประเทศและต�างประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู 

1.2 เพ่ือส�งเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. กลยุทธ& 
พันธกิจท่ี 4 สLงเสริมให�มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสLวนรLวม มีจำนวน 3 กลุยทธ& ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ&ท่ี 1 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเน�นสมรรถนะของผู�เรียน 
2.1.1 เปBาประสงค& 
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สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส�วนร�วมกับบุคคลชุมชนองค�กรต�าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู 

2.1.2 แผนงานโครงการ 
 1) โครงการลงนามความร�วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) 

2) โครงการจัดหาภูมิป9ญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3) โครงการความร�วมมือกับสถานประกอบการในการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
4) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC  
2.1.3 ตัวช้ีวัด 
1) บรรยากาศและการสื่อสารดีข้ึน ลดความขัดแยง ลดตนทุน และเพ่ิมคุณภาพ 
2) สถานศึกษามีความพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงไดมากข้ึน 
3) ฝlายบริหารสามารถบริหารงานไดง�ายการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  
4) เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร�วมกันระหว�างผูเก่ียวของและเกิดความคิดเห็นท่ี

หลากหลาย 
5) มีการสื่อสารท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ�ในการทำงานร�วมกันตลอดจน

การเสริมสรางความสัมพันธ�ท่ีดีต�อกัน 
2.2 กลยุทธ&ท่ี 2 ให�มีการระดมทรัพยากร เพ่ือสร�างเครือขLายความรLวมมือด�านการจัดการ

ความรู�และนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
2.2.1 เปBาประสงค& 
มีเครือข�ายความร�วมมือดานการจัดการความรูและนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการจัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา 
2) โครงการประชุมครูแนะแนวเครือข�าย  
3) โครงการสรางเครือข�ายความร�วมมือ 
2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษาไดรับการส�งเสริมและพัฒนาใหมีความพรอมในดานวัสดุ ครุภัณฑ� อาคารสถานท่ี 
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเป*นผูมีความรูความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
3) มีความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิทยากรมืออาชีพ สถานท่ีศึกษาดูงาน และ

หน�วยงานต�าง ๆ 
2.3  กลยุทธ&ท่ี 3 สLงเสริมให�ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียนเปIนผู�มีจิตอาสา

ใช�วิชาชีพสร�างประโยชน&ให�กับชุมชนและสังคม 
2.3.1 เปBาประสงค& 
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คุณลักษณะของผูเรียนเป*นผูมีจิตอาสา สามารถนำความรูความสามารถดานวิชาการและ
วิชาชีพสรางประโยชน�แก�ชุมชนและสังคม 

2.3.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ�มผูเรียนอาชีวศึกษา 
2) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย�ซ�อมสรางเพ่ือชุมชน Fix it Center 
3) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปPใหม� 
4) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต� 
5) โครงการจิตอาสาเราทำดีดวยหัวใจ 
6) โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนท่ี 
7) โครงการส�งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
8) โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
9) โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
10)  
2.3.3 ตัวช้ีวัด 
1) ผูเรียนไดรับประสบการณ�ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
2) มีการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมพ้ืนฐาน เข�น ประหยัด อดออม อดทน และความตรงต�อ

เวลา รวมท้ังเป*นแนวทางในการใชชีวิตท่ีพึงระวังต�อความเสี่ยงท้ังหลาย     
3) เกิดการเรียนรูสิ่งท่ีแตกต�างจากการปฏิบัติจริง การทำงานอย�างจริงจังและการทำงานท่ีไม�

คำนึงถึงผลลัพธ�ท่ีจะไดรับแต�ทำงานอย�างเต็มท่ี 
4) การทำประโยชน�แก�ส�วนรวมมากกว�านึกถึงประโยชน�ส�วนตน ก�อใหเกิดการใชชีวิตดวย  การ

พ่ึงพาตนเองและยึดหลักของความพอเพียงตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู�หัวรัชกาลท่ี 9   
พันธกิจท่ี 5 บริหารปXจจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ให�สามารถจัดการเรียน

การสอนและพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามความมุLงหมายของการจัดการศึกษา 
1. วัตถุประสงค& 
1.1 เพ่ือกำกับดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการใหมีความพรอมและ

เพียงพอต�อการใชงานของผูเรียนหรือผูใชบริการ 
1.2 เพ่ือใหมีระบบไฟฟ?า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพท�หรืออินเทอร�เน็ต           

อย�างมีประสิทธิภาพ   
1.3 เพ่ือใหมีแหล�งเรียนรูและศูนย�วิทยบริการท่ีมีความพรอมและเพียงพอสำหรับใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูสนใจใชบริการ 
1.4 เพ่ือใหมีระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงสำหรับใหบริการจัดการระบบสารสนเทศ 
1.5 เพ่ือใหครูและผูเรียนเขาถึงระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
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2. กลยุทธ& 
พันธกิจท่ี 5 บริหารปXจจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ให�สามารถจัดการเรียน การ

สอนและพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามความมุLงหมายของการจัดการศึกษา มีจำนวน 5 กลุยทธ& ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ&ท่ี 1 กำกับดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการให�มีความ

พร�อมและเพียงพอตLอการใช�งานของผู�เรียนหรือผู�ใช�บริการ  
2.1.1 เปBาประสงค& 
1) ประสิทธิภาพการบริหารงานตอบสนองนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานของสถานศึกษาตาม

พันธกิจท้ัง 8 ดาน 
2) สามารถอำนวยความสะดวก และใหบริการแก�บุคลากรทุกหน�วยงานดวยความรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ  
3) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความทันสมัยและไดรับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
2.1.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามดูแลผูเรียน SMIS 
2) โครงการปรับปรุงระบบเครือข�ายภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
3) โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบการเขา-ออกของนักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความ

ถึงผูปกครอง 
4) โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  
5) โครงการปรับปรุงหองน้ำ 
6) โครงการปรับปรุงซ�อมแซมสิ่งก�อสรางอาคารสถานท่ี 
7) โครงการจัดทำโตwะเกาอ้ีสำหรับโรงอาหาร 
8) โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�เครื่องมืองานอาคารสถานท่ี 
9) โครงการปรับปรุงโรงอาหาร/โรงจอดรถจักรยานยนต� 
10) โครงการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร�แผนกวิชาไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิกส� 
11) โครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพหองประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ� 
12) โครงการปรับปรุงศูนย�การเรียนรูวิทยาศาสตร� 
13) โครงการปรับปรุงศูนย�การเรียนรูคณิตศาสตร� 
14) โครงการปรับปรุงซ�อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ�ดีด 
15) โครงการปรับปรุงหองพักครูแผนกวิชาการบัญชี 
16) โครงการปรับปรุงหองเรียนทฤษฎีแผนกช�างยนต� 
17) โครงการปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอมงานอาคารสถานท่ี 
18) โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 
2.1.3 ตัวช้ีวัด 
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1) จำนวนวัสดุสำหรับฝ_กปฏิบั ติ เครื่องมือ และอุปกรณ� ในหองปฏิบั ติการ มีความเพียงพอ               
พรอมและสมบูรณ�เพ่ือการฝ_กปฏิบัติ 

2) มีคู�มือการใชอุปกรณ�ในหองปฏิบัติการ 
3) ระบบความปลอดภัยสภาพแวดลอม และบรรยากาศเอ้ือต�อการฝ_กปฏิบัติ 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจต�อสภาพแวดลอม ภูมิทัศน�ของสถานศึกษา และการใชอาคาร

สถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝ_กงานมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51 - 5.00 ต้ังแต�รอยละ           
80 ข้ึนไป 

5) สภาพแวดลอมภายในหองเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียน 
2.2 กลยุทธ&ท่ี 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให�มีประสิทธิภาพ 
2.2.1 เปBาประสงค& 
ระบบสาธารณูปโภคมีการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด   
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศน�ของวิทยาลัย 
2) โครงการจัดซ้ือวัสดุซ�อมระบบประปา 
3) โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ?าภายในและภายนอกอาคาร 
4) โครงการปรับปรุงหองน้ำ แผนกวิชาช�างไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิกส� 
2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) มีการใชระบบไฟฟ?า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพท�หรืออินเทอร�เน็ตอย�าง                     

มีประสิทธิภาพ 
2) ระบบไฟฟ?า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพท� หรืออินเทอร�เน็ตเม่ือเกิดป9ญหา

สามารถแกไขขอขัดของไดอย�างรวดเร็วและเกิดผลเสียหายนอยท่ีสุด 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจต�อระบบไฟฟ?า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพท�

หรืออินเทอร�เน็ตมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51-5.00 ต้ังแต�รอยละ 80 ข้ึนไป 
2.3 กลยุทธ&ท่ี 3 จัดให�มีแหลLงเรียนรู�และศูนย&วิทยบริการท่ีมีความพร�อมและเพียงพอ

สำหรับให�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู�เรียนหรือผู�สนใจใช�บริการ 
2.3.1 เปBาประสงค& 
สถานศึกษามีแหล�งเรียนรูและศูนย�วิทยบริการท่ีมีคุณภาพ 
2.3.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการพัฒนาศูนย�วิทยบริการและหองสมุด 
2.3.3 ตัวช้ีวัด 
1) ความเพียงพอของคอมพิวเตอร� สำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอร�เน็ต 
2) ความทันสมัยหลากหลายและเพียงพอของหนังสือตำราวารสารโสตวัสดุ 
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3) จำนวนสื่อ อุปกรณ� ฐานขอมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส�ท่ีสนับสนุนการเรียนรูในศูนย�วิทย
บริการ 

4) ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือวารสารตำราโสตวัสดุ 
5) สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู 
6) ช�วงเวลาเปyด-ปyด และการใหบริการของเจาหนาท่ี 
2.4 กลยุทธ&ท่ี 4 จัดให�มีระบบอินเทอร&เน็ตความเร็วสูงสำหรับให�บริการจัดการระบบ

สารสนเทศ 
2.4.1 เปBาประสงค& 
1) มีระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาท่ีเป*นมาตรฐาน 
2) ผูบริหารมีขอมูลท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพประกอบการตัดสินใจดานการบริหาร 
3) บุคลากรมีขอมูลท่ีถูกตอง และมีประสิทธิภาพประกอบการดำเนินงาน 
4) ขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเป*นไปอย�างถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2.4.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบการเขา-ออกของนักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความ

ถึงผูปกครอง 
2.4.3 ตัวช้ีวัด 
1) มีระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริการจัดการระบบสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยง

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2) ระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ตมีความพรอม และรวดเร็วสำหรับใหบริการจัดการระบบสารสนเทศ 
3) มีผลการประเมินความพึงพอใจต�อระบบอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริการจัดการระบบ

สารสนเทศเฉลี่ย 4.51-5.00 ต้ังแต�รอยละ 80 ข้ึนไป 
2.5 กลยุทธ&ท่ี 5 จัดให�ครูและผู�เรียนเข�าถึงระบบอินเทอร&เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
2.2.1 เปBาประสงค& 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียนและผูเก่ียวของใชเทคโนโลยีในการจัดการฐานขอมูล

สารสนเทศไดอย�างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 แผนงานโครงการ 
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข�ายภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) การเรียนรูและการพัฒนาทักษะของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและผูเก่ียวของดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ไดรับการส�งเสริม 
2) มีการเสริมสรางความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระเพ่ือจะไดนำเทคโนโลยีมาประยุกต�ใชกับ

เนื้อหาไดอย�างเหมาะสม 
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3) มีการสรางโอกาสการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีอย�างสม่ำเสมอ 
4) มีวัสดุ อุปกรณ� และเครื่องมือท่ีจะช�วยสนับสนุนใหแสวงหาการเรียนรูดวยตนเองอย�างต�อเนื่อง 
5) ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และผูเก่ียวของ ไดรับการฝ_กฝนการใชเทคโนโลยีใหมี

ทักษะการใชอย�างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค&วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑ�ท่ีกำหนด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเป*นสำคัญ จัดอาจารย�ผูสอนท่ีมีศักยภาพ สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสอน พัฒนาการใชสื่อการ
เรียนการสอนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน การจักทำแผนการสอนท่ีไดมาตรฐาน บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม และวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โดยเปyดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 
และ หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ�วิชาชีพสู�วุฒิการศึกษา(เรียนเฉพาะวันอาทิตย�) ท้ังหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรระยะสั้น โดยมี
วัตถุประสงค�ดังนี้  

1. เพ่ือใหมีความรู มีฝPมือ มีความชำนาญและประสบการณ� สามารถนำไปใชในการประกอบ
อาชีพดวยความม่ันใจ 

2. เพ่ือใหรูจักคนควา แกป9ญหาและติดตามความเจริญกาวหนาในงานอาชีพมีนิสัยรักการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบต�อหนาท่ีและมีเจตคติท่ีดีต�อสัมมาชีพ 

3. เพ่ือใหมีความรู ความสามารถในเรื่องภาษาไทย วิทยาศาสตร� และสังคมศึกษาท่ีจำเป*นแก�
การศึกษาและประกอบอาชีพ 

4. เพ่ือใหบุคลิกภาพดี มีความซ่ือสัตย� สุจริตและยุติธรรม มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป*น
นักกีฬา มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร ประหยัด มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ�ท้ังร�างกายและจิตใจ
เคารพในสิทธิและหนาท่ีของตนเองและของผูอ่ืนเป*นผูท่ีมีความรับผิดชอบ โดยรูจักดำรงชีวิตบนพ้ืนฐาน
แห�งคุณธรรม และกฎหมาย 

5. เพ่ือใหมีความเขาใจในป9ญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศและโลกป9จจุบันมี
ความสำนึกในความเป*นไทย ดำรงไวซ่ึงความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

6. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณ� สามารถปฏิบัติงานในระดับช�างเทคนิค หรือระดับวิชาการ
ได 

7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีต�อสัมมาชีพ มีความภูมิใจและม่ันใจในวิชาชีพ 
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8. เพ่ือพัฒนาทางดานวินัยในการทำงาน มีจรรยาในวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย�สุจริตความ
ขยันหม่ันเพียร ความคิดริเริ่มสรางสรรค� ความรับผิดชอบในการทำงาน ความสัมพันธ�ท่ีดีและ
ความสามารถในการตัดสินใจและแกป9ญหา 
 9. ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา และสถานประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชนเพ่ือ
การจัดอาชีวศึกษาเป*นไปอย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 10. ส�งเสริมและพัฒนาการศึกษาใหเอ้ืออำนวยต�อการพัฒนาสุขภาพพลานามัย และสวัสดิการ
สมบูรณ�ของบุคลากรและนักศึกษา 
 11. ส�งเสริมใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 

ทำเนียบผู�บริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ตั้งแตLอดีตถึงปXจจุบัน 

 

ลำดับท่ี ผู�บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 

1. นายสุรินทร� สุวรรณเวศน� 2540 - 2544 

2. นางพัชราภรณ�   ไชยนาม 2544 - 2546 

3. นางอรสา         รามโกมุท 2546 - 2548 

4. นายนนทพงษ�    ยอดทอง 2548 - 2550 

5. นายวินิจ          พงษ�ประจักษ� 2550 - 2552 

6. นางวรรณา       ดวงสว�าง 2552 - 2556 

7. นายประเวศ      ยอดยิ่ง            2556 - 2558 

8. นางยุพา           พุกสวัสด์ิ 2558 - 2559 

9. นายธาตรี         พิบูลมณฑา 2559 - 2561 

 
 
 
 
 
 

10. นายสมชาย       จันทร�อินทร� 2562 - 2563 

11. นายวีระชาติ       กุลสิทธ ์ิ 2563 - ป9จจุบัน 
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ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
ประวัติความเปIนมา 
 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป*นสถานศึกษาสั งกัดคณ ะกรรมการการอาชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ต้ังอยู�เลขท่ี 39 หมู�ท่ี 8  
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  มีเนื้อท่ีรวม 70 ไร� 1 งาน 86 ตารางวา ในท่ีดิน 2  
แปลง  ดังต�อไปนี้ 
 1.  ท่ีดินเอกชนบริจาค จำนวนพ้ืนท่ีรวม 17 – 3 - 91 ไร� 
 2.  ท่ีธรณีสงฆ�วัดศรีปทุม (ลำบัว) จำนวนพ้ืนท่ีรวม 52 – 1 – 95 ไร� 
ท่ีดินท้ัง 2 แปลงนี้มีประวัติการจัดหาท่ีดินเพ่ือตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดังตLอไปนี้ 
 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2534 ศึกษาธิการอำเภอหนองแค (นายวิโรจน�  ผาสุกดี) ไดรายงาน
นายอำเภอหนองแค (นายวิทิต  เจียรนัย) ไดรับการประสานงานจาก นายพลายงาม ดวงสว�าง ผูช�วย
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหกรมอาชีวศึกษาจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพระดับ
อำเภอ ในแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะท่ี 7 (2535 – 2539) จำนวน 60 แห�ง ซ่ึงจังหวัดสระบุรีเป*น
จังหวัดหนึ่งในเป?าหมายการจัดต้ัง จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการอำเภอหนองแคช�วยหาท่ีดินใหดวย วันท่ี  
12 กันยายน 2540 เวลา 9.15 น. นายทองอยู� แกวไทรยะ อธิบดีกรมอาชีวศึกษาไดนำคณะบุคคล
ต�อไปนี้ 

1. คณะทูลเกลาฯถวายโฉนดท่ีดินเลขท่ี 31187 และ 31188 
1.  พระครูวิธารสรคุณ  เจาอาวาสวัดศรีปทุม (ลำบัว) 
2.  พ.ท.เศวต ทัศนบรรจง ผูแทน ม.ล.นวลใจ ทัศนบรรจง 
3.  นายสายบัว บุญจันทร�  
4.  นายแฉลม บุญจันทร� 
5.  นายวิโรจน� ผาสุขดี 
6.  นายบุญธรรม เกตุคง 
7.  นายสุรินทร� สุวรรณเวศน� ทำหนาท่ีผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
8.  นายสมชัย เพชรพัชรวรรณ ทำหนาท่ีผูช�วยผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

2. คณะขาราชการกรมอาชีวศึกษา 
1.  นายทองอยู� แกวไทรฮะ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
2.  นายอัมพร ภักดีชาติ ผูอำนวยการกองการศึกษาอาชีพ 
3.  นายบุญชู มูลพินิจ  ผูอำนวยการกองแผนงาน 
4.  นางจุรีรัตน� บินหะซัน หัวหนาฝlายบริหารงานกองการศึกษาอาชีพ 
5.  นางสุนัน จันทโมลี  หัวหนางานพัฒนาศึกษากองการศึกษาอาชีพ 
6.  นางสาวศุภลักษณ� ทองโรจน�จนาพัฒน� หัวหนางานจัดการศึกษา 
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เฝ?าทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดา
ลัย  เพ่ือทูลเกลาถวายโฉนดท่ีดิน  สำหรับพระราชทานใหแก�กรมอาชีวศึกษานำไปจัดสรางวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค 

วันท่ี 6 มีนาคม 2541 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ไดมีหนังสืออนุมัติใหวิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาท่ี 487/2540 ต้ังแต� วันท่ี 11 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2540 และ
ผูบริหารวิทยาลัยตามคำสั่ง กรมอาชีวศึกษาท่ี 1755/2540 ต้ังแต�วันท่ี 2 กรกฎาคม 2540  ดังต�อไปนี้ 
 1.  นายสุรินทร� สุวรรณเวศ    เป*นผูประสานงานและทำหนาท่ีเป*นผูอำนวยการ 
 2.  นายสมชัย เพชรพัชราวรรณ    เป*นผูประสานงานและทำหนาท่ีผูช�วยผูอำนวยการ 
 3.  นายจินศิริ พุ�มศิริ      เป*นผูประสานงานและทำหนาท่ีผูช�วยผูอำนวยการ 

 

ประกาศจัดตั้ง  
 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับการประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 โดย ฯพณฯ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห�ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามประกาศ
จัดต้ังโดยใชชื่อว�า “ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค” และเป*นสถานศึกษาสังกัดส�วนกลาง ข้ึนอยู�กับกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อ
ท่ี มีเนื้อท่ีรวม 70 ไร� 1 งาน 86 ตารางวา ป9จจุบันต้ังอยู� เลขท่ี 39 ม.8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี  18140 หมายเลขโทรศัพท�  0-3638-0072 โทรสาร 0-3637-0072 เว็บไซต�  
www.nci.ac.th 
 

ขนาดและท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป*นสถานศึกษากองการศึกษาการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน  พ.ศ.2540 ต้ังอยู�ท่ี หมู�ท่ี 8 ตำบลหนองโรง อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ีรวม 70 ไร� 1 งาน 86 ตารางวา ในท่ีดิน 2 แปลง ดังต�อไปนี้  
         1.  ท่ีดินเอกชนบริจาค จำนวนพ้ืนท่ีรวม  17 – 3 - 91  ไร� 
         2.  ท่ีธรณีสงฆ�วัดศรีปทุม(ลำบัว) จำนวนพ้ืนท่ีรวม  52 – 1 – 95  ไร� 
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

1. อาคารวิทยบริการ 
2. อาคารเรียน – ฝ_กงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น 
3. อาคารรวมแผนกวิชาสามัญและฝlายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
4. อาคารช�างเทคนิคพ้ืนฐาน 
5. อาคารเรียนตึกพาณิชยกรรม 3 ชั้น 
6. อาคารพัสดุและหองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ� ณ อยุธยา 
7. อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว 
8. บานพักผูอำนวยการ 
9. บานพักรองผูอำนวยการ 
10. หองน้ำ ชาย – หญิง  
11. เสาธง 
12. ป?อมยาม 
13. สนามฟุตบอล 1 
14. ระบบประปาหอถังสูง 
15. โรงจอดรถจักรยานยนต�นักศึกษา 
16. โรงจอดรถยนต�สำหรับครู – อาจารย� เจาหนาท่ี 
17. บานพักครู – เจาหนาท่ี อาคาร 1 
18. บานพักครู – เจาหนาท่ี อาคาร 2 
19. อาคาร 8 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
ลักษณะชุมชนรอบบริเวณ ท่ีต้ังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ส�วนใหญ�จะติดพ้ืนท่ีทำนาของ

ประชาชนในชุมชน หมู� 8 มีเขตติดต�อดังนี้ 
- ทิศเหนือ (หนาวิทยาลัย)    ติดกับถนนหนาคลองระพีพัฒน� 
- ทิศตะวันออก     ติดกับพ้ืนท่ีทำนา 
- ทิศใต      ติดกับพ้ืนท่ีทำนา 
- ทิศตะวันตก     ติดกับพ้ืนท่ีทำนา 

การติดตLอ 
เลขท่ีตั้ง : 39 หมู� 8 ตำบลหนองโรง  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140  
โทรศัพท� : 0-3637-072 โทรสาร : 0-3637-0072 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส� : Saraburi06      
Website : www.nic.ac.th , Email : nongkhae@nci.ac.th 

การคมนาคม 
ระยะห�างจากท่ีว�าการอำเภอ/เขต   ประมาณ   7 กิโลเมตร 
ระยะห�างจากท่ีว�าการอำเภอ/เขต เมือง  ประมาณ 28 กิโลเมตร 
ระยะห�างจากกรุงเทพมหานคร   ประมาณ 92 กิโลเมตร 

   
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

แบLงออกเปIน 2 ระดับการศึกษา คือ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3. หลักสูตรระยะสั้น 

 
ประกอบด�วยประเภทวิชาตLาง ๆ มี 2 ประเภทวิชาคือ 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 
แตLละประเภทวิชา ประกอบด�วยคณะวิชาตLาง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปP วิทยาลัยเปyดทำการเรียนการสอน
โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ังในระบบปกติและระบบทวิภาคี เทียบโอน
ประสบการณ� หลักสูตร 3 ปP รับนักศึกษาท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 3 (ม.3) หรือเทียบเท�า เปyดสอน 2 
ประเภทวิชา 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

1.1.1 สาขางานการบัญชี 
1.1.2 สาขางานคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   2.1 สาขางานยานยนต� 

2.2 สาขางานไฟฟ?ากำลัง 
2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส� 

   2.4 สาขางานซ�อมบำรุงอุตสาหกรรม 
   2.5 สาขางานเทคนิคพ้ืนฐาน 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังในระบบปกติและระบบทวิภาคี เทียบโอน
ประสบการณ� หลักสูตร 2 ปP วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูท่ี
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท�า เขาศึกษาในประเภทวิชาต�าง ๆดังนี้  
  1.   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

  1.1  สาขางานการบัญชี 
  1.2  สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน 

  2.   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
 2.1  สาขางานเทคนิคยานยนต�  

2.2 สาขางานติดต้ังไฟฟ?า 
2.3  สาขาอิเล็กทรอนิกส�  
2.4 สาขาติดต้ังและบำรุงรักษา  

3. หลักสูตรระยะสั้น 
3.1 คอมพิวเตอร�เบ้ืองตน 
3.2  โปรแกรมประมวลผลคำ 

       3.3  การสรางเว็บเพจ 
 3.4 การประดิษฐ�ของชำร�วย 

 
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบ�งเป*น 3 ระบบ ดังนี้ 

  1. ระบบปกติ 
  2. ระบบทวิภาคี 
  3. ระบบทวิศึกษา  
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

โครงสร�างการบริหาร 
วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

นายวีระชาติ  กุลสิทธ์ิ 
ผู�อำนวยการสถานศึกษา 

 

นายวิเชียร  ยตะโคตร 
รองผู�อำนวยการฝ]ายบริหารทรัพยากร 

 

นางสาวสินตรา  ตรีนุสนธิ์ 
รองผู�อำนวยการฝ]ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายวิเชียร ยตะโคตร 
รองผู�อำนวยการฝ]ายวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป (งานสารบรรณ) 
นางสาวทัศนีย&  โพอุทัย 

งานประชาสัมพันธ& 
นางสาวป̂ยะดา  มะโนสินธุ& 

งานบุคลากร 
นางสาวรสรินทร&  อัศววิบูลย&พันธุ& 

งานการเงิน 
นางป̂ยะมาศ  มLวงเปล่ียน 

งานบัญชี 
นายศักดิ์ชาย  บุญศิริเภสัช 

งานแนะแนวและจัดหางาน 
นายศักดิ์ชาย  บุญศิริเภสัช 

งานครูท่ีปรึกษา 
นางสาวป̂ยะดา  มะโนสินธุ& 

งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา 
นายเอกพล  หาดทวายการ 

นางสาวสินตรา  ตรีนุสนธิ์ 
รองผู�อำนวยการฝ]ายแผนงานและความรLวมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางลัดดาวัลย&  พิบูลชัยสิทธ์ิ 

งานศูนย&ข�อมูลและสารสนเทศ 
นายอรรถพล  บุญเลิศธนา 

งานสLงเสริมผลิตผล การค�า และประกอบธุรกิจ 
นางนิลวรรณ  ชูก�อนทอง 

งานพัสดุ 
นางวัชราภรณ&  เขียนแม�น 

งานความรLวมมือ 
นายรชต  ชูก�อนทอง 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ& 
นางสาวศิริพร  ระภานุสิทธ์ิ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางลัดดาวัลย&  พิบูลชัยสิทธ์ิ 

แผนกวิชาชLางยนต& 
นายกฤษณะ    สิทธ์ิน�อย 

งานอาคารสถานท่ี 
นายรชต  ชูก�อนทอง 

งานทะเบียน 
นายอรรถพล  บุญเลิศธนา 

งานโครงการพิเศษ 
นายศักดิ์รพี   เรืองนารี 

งานสวัสดิการนักเรียน – นักศึกษา 
นางสาวนุชนารถ  ปลอดหLวง 

งานปกครอง 
นายชินพันธุ&   มะลาย 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางวัชราภรณ& เขียนแม�น 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายศักดิ์รพี   เรืองนารี 

แผนกวิชาซLอมบำรุงอุตสาหกรรม 
นายรวิช  สิทธิปXญญา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน 
นายกฤษณะ  สิทธ์ิน�อย 

งานวิทยบริการและห�องสมุด 
นางปรัชญา  เพ็ชร&สิงห& 

แผนกวิชาไฟฟBากำลัง 
นายพีรวิชญ&  นรินทร&นอก 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส& 
นายนนทัชกร  พรรัตน& 

งานส่ือการเรียนการสอน 
นายอรรถพล  บุญเลิศธนา 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร& 
นางวัชราภรณ& เขียนแม�น 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางกฤษณา   พิมพ&เรือง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ& 
นางสาวทัศนีย&  โพอุทัย 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายอุเทน  แตงโสภา 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

ประเภทที่ 2 
ข�อมูลบุคลากร 

 
คณะผู�บริหาร  

 

 

 

 

 

นายวีระชาติ  กุลสิทธิ์ 

ผู�อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

  

  
 

      

 

  

 

  นายวิเชียร ยตะโคตร 
  

   นางสาวสินตรา ตรีนุสนธ  
     รองผู�อำนวยการ 

  

        รองผู�อำนวยการ 
  ฝ"ายบริหารทรัพยากร 

  

  ฝ"ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

                     
   นายวิเชียร ยตะโคตร          นางสาวสินตรา ตรีนุสนธ  
      รองผู�อำนวยการ                           รองผู�อำนวยการ 
         ฝ"ายวชิาการ       ฝ"ายแผนงานและความร(วมมือ 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

จำนวนบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
แยกตามประเภทบุคลากร ป%การศึกษา 2564 

มีจำนวนท้ังหมด 63 คน ประกอบด�วย 
 

ลำดับท่ี ประเภท จำนวนรวม 

1 ผู�บริหาร  3 

2 ข�าราชการครู    10 

3 พนักงานราชการทำหน�าท่ีสอน 9 

4 ลูกจ�างชั่วคราวทำหน�าท่ีสอน 11 

5 ลูกจ�างชั่วคราวทำหน�าท่ีท่ัวไป 17 

รวมท้ังส้ิน 50 

 
 ข�อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 
 
 

3

11

9

15

24
ผูบ้รหิาร 

ขา้ราชการคร ู  

พนักงานราชการทําหนา้ที�
สอน
ลกูจา้งชั�วคราวทําหนา้ที�สอน

ลกูจา้งชั�วคราวทําหนา้ที�
ทั�วไป
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

จำนวนข�าราชการครู ข�าราชการพลเรือน 
และพนักงานราชการ ป%การศึกษา 2564 

จำแนกตามตำแหน2งและวิทยฐานะ 
 

ตำแหน2ง / วิทยฐานะ 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 

1. ผู�อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  (คศ.3) 1 - 1 

2. รองผู�อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  (คศ.3)  - - - 

3. รองผู�อำนวยการ  ชำนาญการ  (คศ.2) 1 1 2 

4. รองผู�อำนวยการ  (คศ.1) - 1 1 

5.  ครูชำนาญการ  (คศ.2) 1 2 3 

6.  ครู  (คศ.1) 5 3 8 

7.  ครูผู�ช(วย - - - 

8.  พนักงานราชการ                                   5 4 9 

รวม    

 
หมายเหตุ  จำนวนอัตรากำลังข�าราชการครู ซ่ึงได�แก( ข�าราชการครูท่ีสังกัดและปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษา
แห(งนี้ ครูผู�ช(วย พนักงานราชการ  
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

สรุปจำนวนบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ป%การศึกษา 2564 

 

3

10

9
28

ผูบ้รหิาร 

ขา้ราชการครู 

พนักงานราชการ

ลกูจา้งชั�วคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ผู�บริหาร  3   คน 

2. ข�าราชการครู  10  คน 

3. พนักงานราชการ 9  คน 

4. ลูกจ�างช่ัวคราว  28  คน 

รวมท้ังส้ิน 50  คน 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ข�อมูลบุคลากรครู 
แยกตามแผนกวิชา ป%การศึกษา 2564 

แผนกวิชา 
ข�าราชการคร ู พนักงานราชการ ครูผู�ช(วย ครูอัตราจ�าง 

รวมท้ังสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1.  ผู�บริหาร 2 2 4 - - - - - - - - - 4 

2.  แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ    

-  2 2 - 1 1 - - - - 1 1 4 

3.  แผนกวิชาการบัญชี   - 2 2 1 1 2 - - - - 1 1 5 

4.  แผนกวิชา
คอมพิวเตอร  

1 1 2 - 2 2 - - - 1 - 1 5 

5.  แผนกงานยานยนต  1 - 1 3 - 3 - - - - - - 4 

6.  แผนกไฟฟFากำลัง - - - - - - - - - 3 1 4 4 

7.  แผนก
อิเล็กทรอนิกส  

1 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 3 

 8.  แผนกเทคนิค
พ้ืนฐาน 

- - - - - - - - - 4 - 4 4 

9.  แผนกเครื่องมือกล
และซ(อมบำรุง 

2 - 2 - - - - - - - 1 1 3 

10.  แผนกระยะสั้น 1 - 1 - - - - - - - 2 2 3 

รวมครผูู�สอนท้ังสิ้น 8 7 15 5 4 9 - - - 8 7 14 39 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

 
 

คุณวุฒิและตำแหน2งท่ีมีวิทยฐานะ 

ชื่อ – สกุล วิทยฐานะ 
ตำแหน(งท่ีมีวิทยฐานะ
และให�ได�รับเงินเดือน 

ชื่อย(อ
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอกของวุฒิสูงสุด 

ผู�บริหาร        

นายวีระชาติ กุลสิทธ์ิ คศ.4  ผู�อำนวยการ วท.บ. 
เทคโนโลยีอินเตอร เน็ตและ
สารสนเทศ 

นายวิเชียร ยตะโคตร คศ.2 รองผู�อำนวยการชำนาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา 

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธ์ิ คศ.2 รองผู�อำนวยการ คษ.ม.  การบริหารการศึกษา 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ<     

นางสาวยุพเรศ  อุดมโภชน  ครูค.ศ.1 ครูค.ศ.1 ศ.ศ.บ. ภาษาไทย 

นางสาวทัศนีย   โพอุทัย ครูค.ศ.1 ครูค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร  

นางสาวรสรินทร   อัศววิบูลย 
พันธ  

พนักงานราชการ พนักงานราชการ วท.บ. เกษตรศาสตร  

นางสาวภาวิณี  กัญจนา ครูอัตราจ�าง ครุอัตราจ�าง ศศบ. ภาษาเพ่ืออาชีพ 

แผนกวิชาการบัญช ี         

นางสาวปMยะมาศ  ม(วงเปลี่ยน ครู คศ.2 ครูชำนาญการ บธ.ม. การเงิน 

นางกฤษณา   พิมพ เรือง ครูคศ.1 ครูค.ศ.1 กศ.ม. การวิจัยการศึกษา 

นางนิลวรรณ  ชูก�อนทอง พนักงานราชการ พนักงานราชการ บธ.บ. การเงิน 

นายศักดิ์ชาย  บุญศิริเภสัช พนักงานราชการ พนักงานราชการ บธ.ม. การจัดการท่ัวไป 

นางสาวนุชนารถ ปลอดห(วง ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง บธ.บ. การบัญชี 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร<         

นางวัชราภรณ   เขียนแม�น ครู คศ.2 ครูชำนาญการ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

นายอรรถพล บุญเลิศธนา ครูค.ศ.1 ครูค.ศ.1 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางปรัชญา  เพ็ชร สิงห  พนักงานราชการ พนักงานราชการ ศ.ศบ. การจัดการ 

นางสาวลัดดาวัลย   ดีปOญญา พนักงานราชการ พนักงานราชการ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

แผนกงานยานยนต<     

นายคมศิลปP อินทร แสง ครูค.ศ.1 ครูค.ศ.1 ปทส. ครุศาสตร อุตสาหกรรม 

นายรชต  ชูก�อนทอง พนักงานราชการ พนักงานราชการ วท.บ. เครื่องกล 

นายกฤษณะ  สิทธ์ิน�อย พนักงานราชการ พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นายศักดิ์รพี  เรืองนาร ี พนักงานราชการ พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ข�อมูลบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ปQการศึกษา  2564 
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ชื่อ – สกุล วิทยฐานะ 
ตำแหน(งท่ีมีวิทยฐานะ
และให�ได�รับเงินเดือน 

ชื่อย(อ
วุฒิ

สูงสุด 
วิชาเอกของวุฒิสูงสุด 

แผนกไฟฟ?ากำลัง         

นางสาวศิริพร ระภานุสิทธ์ิ ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟFา 

นายธีรภัทร   บุญครอบ ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟFา 

แผนกอิเล็กทรอนิกส<         

นายเอกพล  หาดทวายการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ อส.บ. โทรคมนาคม 

นางสาวโชติมา  ธาราดล ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน         

นายอุเทน แตงโสภา ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง ค.อ.บ. วิศวกรรมกอุตสาหการ 

นายอภิวัฒน  เลิศพรม ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง วศบ. เครื่องกล 

นายชินพันธ   มะลาย ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม 

แผนกเคร่ืองมือกลและซ2อม
บำรุง 

        

นางสาวอรอนงค  ลิ้มอำไพ ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

แผนกระยะสัน้         

นางสาวกนกพร  บุญนุช ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร  

นางสาวปMยะดา มะโนสินธุ  ครูอัตราจ�าง ครูอัตราจ�าง บธ.บ. คอมพิวเตอร ธุรกิจ 
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เจ�าหน�าท่ีธุรการ 
 

ช่ือ - สกุล 
ตำแหน2ง
เจ�าหน�าท่ี 

วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ปวช. ปวส. ป.ตรี 

นางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์ การเงิน    ⁄  บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 

นางสาวมัทนา ทองชาติ ทะเบียน     ⁄ ศศ.บ.นิเทศศาสตร  

นายจตุพร รัตนอำนวยชัย ศูนย ข�อมูล/สื่อ       ⁄ บธ.บ.คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

นางสาวภัทรารวีย  ดาทอง 
ปกครอง/

โครงการพิเศษ   
⁄   

ปวส.คอมพิวเตอร  

นางสาวสมหญิง ดีปOญญา วัดผล/หลักสูตร     ⁄ บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 

นางวนิดา บุญยานันต  
แนะแนว/
กิจกรรม   

⁄   
ปวส.คอมพิวเตอร  

นายอานนท  คนขำ ประกัน/วิจัย    ⁄  บธ.บ.การจัดการท่ัวไป 

นางสาวสุธาสินี กองแก�วจินดา 
อาคาร/

ประชาสัมพันธ    
 ⁄ 

คศ.ม.ผ�าและเครื่องแต(งกาย 

นางสาวบุษยมาศ บุณยานันต  
สวัสดิการ/ท่ี

ปรึกษา    ⁄ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร  

นางสาววิชุดา หอมลำดวน บุคลากร    ⁄ บธ.บ.การตลาด 

นางสาวธิดาพร ภารเอน 

แผนงาน/ความ
ร(วมมือ/ส(งเสริม

ผลิตผล   

 
 
⁄ 

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

นางสาวจิระมาศ ม(วงจีบ การเงิน    ⁄   ปวส.คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

นางสาวพิชิตา มะโนสินธุ  พัสดุ   ⁄   ปวส.คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

นางสาวปาริชาต ดวงชุ(มชื่น 
พัสดุ/

ประชาสัมพันธ    
⁄  

  ปวส.คอมพิวเตอร กราฟMก 

นางสาวจิรนันท  เกตุสุวรรณ  บริหารท่ัวไป   ⁄ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร  
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บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ป%การศึกษา 2564 

หน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 
ชื่อ – สกุล หน�าท่ี 

ผู�บริหาร   

นายวีระชาติ กุลสิทธ์ิ ผู�อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู�อำนวยการฝ"ายบริหารทรัพยากร/ฝ"ายวิชาการ 

นางสาวสินตรา  ตรีนุสนธ์ิ 
รองผู�อำนวยการฝ"ายแผนงานและความร(วมมือ/ฝ"าย
พัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

แผนกวิชาสามญัสมัพันธ    

นางสาวทัศนีย   โพอุทัย 

หัวหน�าแผนกวิชาสามัญ สมัพันธ  
หัวหน�างานบริหารงานท่ัวไป 
ผู�ช(วยหัวหน�าหัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
(ลูกเสือ) 
ผู�ช(วยหัวหน�างานแนะแนวอาชีพ 

นางสาวยุพเรศ  อุดมโภชน   

นางสาวรสรินทร   อัศววิบูลย พันธ  
หัวหน�างานบุคลากร 
ผู�ช(วยหัวหน�าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ  

แผนกวิชาการบัญชี   

นางกฤษณา  พิมพ เรือง ผู�ช(วยหัวหน�างานส(งเสริมผลิตผล 

นางสาวปMยะมาศ  ม(วงเปลี่ยน หัวหน�างานการเงิน 

นางนิลวรรณ  ชูก�อนทอง 
หัวหน�างานส(งเสริมผลติผล 
ผู�ช(วยหัวหน�าแผนกวิชาการบัญชี 

นายศักดิ์ชาย  บุญศิริเภสัช 
หัวหน�างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
ผู�ช(วยหัวหน�างานความร(วมมือ  
หัวหน�าแนผกวิชาการบัญชี 

นางสาวนุชนารถ ปลอดห(วง หัวหน�างานสวัสดิการ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร    

นางวัชราภรณ   เขียนแม�น 
หัวหน�าแผนกวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ 
หัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 
หัวหน�างานพัสด ุ
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ชื่อ – สกุล หน�าท่ี 
 ผู�ช(วยหัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร 

นายอรรถพล บุญเลิศธนา 

หัวหน�างานทะเบียน 
หัวหน�างานสื่อการเรียนการสอน 
ผู�ช(วยหัวหน�างานปกครอง 
ผู�ช(วยหัวหน�างานข�อมูลและสารสนเทศ 

นางปรัชญา  เพ็ชร สิงห   

หัวหน�างานวิทยบริการห�องสมุด 
ผู�ช(วยหัวหน�างานพัสด ุ
ผู�ช(วยหัวหน�างานวางแผนและงบประมาณ 

นางสาวลัดดาวัลย   ดีปOญญา 
หัวหน�างานแผนและงบประมาณ 
ผู�หัวหน�างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู�ช(วยหัวหน�าแผนกคอมพิวเตอร  

แผนกงานยานยนต    

นายคมศิลปP อินทร แสง  

นายกฤษณะ  สิทธ์ิน�อย 

หัวหน�างานพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 
ผู�ช(วยหัวหน�าหัวหน�างานวัดผลและประเมินผล 
ผู�ช(วยหัวหน�าแผนกวิชาช(างยนต  
หัวหน�าแผนกวิชาช(างยนต  

นายรชต  ชูก�อนทอง 
หัวหน�างานอาคารสถานท่ี 
หัวหน�างานความร(วมมือ 
ผู�ช(วยหัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(ลูกเสือ) 

นายศักดิ์รพี  เรืองนาร ี
ผู�ช(วยหัวหน�างานปกครอง 
หัวหน�างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
ผู�ช(วยหัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

แผนกไฟฟFากำลัง   

นางสาวศิริพร ระภานุสิทธ์ิ 
หัวหน�างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
ผู�ช(วยหัวหน�างานบริหารท่ัวไป 
ผู�ช(วยหัวหน�างานสวัสดิการ 

นายธีรภัทร   บุญครอบ ครูผู�สอน 

แผนกอิเล็กทรอนิกส   

นายเอกพล  หาดทวายการ 
หัวหน�างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ผู�ช(วยหัวหน�าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  
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ชื่อ – สกุล หน�าท่ี 

นางสาวโชติมา  ธาราดล 
ผู�ช(วยหัวหน�างานประกัน 
ผู�ช(วยหัวหน�างานทวิภาคี 

แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  

นายอุเทน  แตงโสภา หัวหน�าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

นายอภิวัฒน  เลิศพรม  

นายชินพันธ   มะลาย 

ผู�ช(วยหัวหน�างานอาคารและสถานท่ี 
หัวหน�างานปกครอง 
ผู�ช(วยหัวหน�างานวิจัย 
ผู�ช(วยหัวหน�าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
ผู�ช(วยหัวหน�างานกิจกรรม 

แผนกเครื่องมือกลและซ(อมบำรุง   

นางสาวอรอนงค  ลิ้มอำไพ  

หลักสตูระยะสั้น   

นางสาวกนกพร  บุญนุช 
หัวหน�างานประชาสมัพันธ  
ผู�ช(วยหัวหน�างานโครงการพิเศษ 
ผู�ช(วยหัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร(ระยะสั้น) 

นางสาวปMยะดา มะโนสินธุ  
หัวหน�างานครูท่ีปรึกษา 
ผู�ช(วยหัวหน�างานประชาสัมพันธ  
ผู�ช(วยหัวหน�างานบุคลากร 

นายสุชาติ  ธนเศรษฐ  
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เจ�าหน�าท่ีธุรการ (ลูกจ�างช่ัวคราว) ป%การศึกษา 2564 
  

ช่ือ – สุกล หน�าท่ี 

ฝFายแผนงานและความร2วมมือ   

นายอานนท  คนขำ 
เจ�าหน�าท่ีงานประกันคุณภาพ เจ�าหน�าท่ีงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  

นายจตุพร รตันอำนวยชัย 
เจ�าหน�าท่ีงานศูนย ข�อมลูและสารสนเทศ/งานสื่อการเรยีนการ
สอน 

นางสาวธิดาพร ภารเอน 
เจ�าหน�าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ/งานความร(วมมือ/งาน
ส(งเสริมผลิตผล 

ฝFายบริหารทรัพยากร   

นางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธ์ิ เจ�าหน�าท่ีงานการเงิน 

นางสาวสุธาสินี กองแก�วจินดา เจ�าหน�าท่ีงานอาคารและสถานท่ี/งานประชาสัมพันธ  

นางสาววิชุดา หอมลำดวน เจ�าหน�าท่ีงานบุคลากร 

นางสาวจิระมาศ ม(วงจีบ เจ�าหน�าท่ีงานการเงิน 

นางสาวพิชิตา มะโนสินธุ  เจ�าหน�าท่ีงานพัสด ุ

นางสาวปาริชาต ดวงชุ(มช่ืน เจ�าหน�าท่ีงานพัสด/ุงานประชาสัมพันธ  

นางสาวจิรนันท   เกตสุุวรรณ  เจ�าหน�าท่ีงานบริหารท่ัวไป 

ฝFายวิชาการ     

นางสาวมัทนา  ทองชาติ  เจ�าหน�าท่ีงานทะเบียน 

นางสาวสมหญิง  ดีปOญญา เจ�าหน�าท่ีงานวัดผลและประเมินผล/งานพัฒนาหลักสูตร 

นางสาวสุธีรา เถ่ือนวงศ  เจ�าหน�าท่ีงานวิทยบริการและห�องสมุด/งานทวิภาคี 

ฝFายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   

นางวนิดา บุญยานันท  เจ�าหน�าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวอาชีพ 

นางสาวภัทรารวีย   ดาทอง เจ�าหน�าท่ีงานโครงการพิเศษ/งานปกครอง 

นางสาวบุษยมาศ บุณยานันต  เจ�าหน�าท่ีงานสวัสดิการ/งานครูท่ีปรึกษา 

คนงาน   

นายสุนัน  รุนอุบล นักการภารโรง 

นายวีระ จันทกูล เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 

นายวันชาติ ทองประดับ นักการภารโรงและเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 

นางจิตตรา  วาดี  แม(บ�าน 

นายรัตน  บุญย(านซ่ือ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ 

นายประเสริฐ  สีเงิน เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 

นายอุดมศักดิ์  ทองนาวี นักการภารโรง 

นางจีระวรรณ  เกตุคง แม(บ�าน 
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สรุปข�อมูลบุคลากร ป%การศึกษา 2564 
 จากข�อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  สามารถนำมาคำนวณค(าร�อยละโดยจำแนก
ตามกฎเกณฑ ต(าง ๆ ได�ดังนี้ 
 

1. ประเภทของบุคลากร 
 

  

ประเภท 
จำนวน 

ร�อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ผู�บริหาร 2 1 3 6.35 

ข�าราชการคร ู 6 5 10 17.46 

พนักงานราชการ 5 4 9 14.29 

ครูอัตราจ�าง 8 7 11 23.81 

เจ�าหน�าท่ีธุรการ 8 16 17 38.10 

รวม 29 34 50 100.00 
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2. วุฒิการศึกษาของข�าราชการครู  ข�าราชการพลเรือน  และพนักงานราชการ 
 

ลำดับท่ี วุฒิการศึกษา จำนวน ร�อยละ 

1 ปริญญาโท 8 25 

2 ปริญญาตร ี 24 75 

รวม 32 100 
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3. วุฒิการศึกษาของครูอัตราจ�าง 
 

ลำดับท่ี วุฒิการศึกษา จำนวน ร�อยละ 

1 ปริญญาตร ี 15 100 

รวม 15 100 
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วุฒิการศึกษาจำแนกตามประเภทบุคลากร 

ป%การศึกษา  2564 
 

ประเภท ต่ำกว2าปวส. ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู�บริหาร - - 0 - - 0 - 1 1 2 1 3 - - 0 2 1 3 

ข�าราชการ
คร ู

- - 0 - - 0 4 3 7 1 2 3 - - 0 5 5 10 

ครูผู�ช(วย - - 0 - - 0 0 - 0 - - - - - 0 0 - 0 

พนักงาน
ราชการ 

- - 0 - - 0 4 3 7 1 1 2 - - 0 5 4 9 

ครูอัตรา
จ�าง 

- - 0 - - 0 8 7 15 - - 0 - - 0 8 7 15 

เจ�าหน�าท่ี
ธุรการ 

6 1 7 - 7 7  8 10 - - 0 - - 0 8 16 17 

รวม 6 1 7 - 7 7 19 22 41 4 4 8 0 0 0 29 34 54 

 

 จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ป%การศึกษา  2564 
 

ประเภท 
ต่ำกว2า
ปวส. 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ผู�บริหาร 0 0 1 3 0 3 

ข�าราชการคร ู 0 0 7 3 0 10 

ครูผู�ช(วย 0 0 0 0 0 0 

พนักงานราชการ 0 0 7 2 0 9 

ครูอัตราจ�าง 0 0 15 0 0 15 
เจ�าหน�าท่ีธุรการ 7 7 10 0 0 17 

รวม 7 7 41 8 0 54 
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ประเภทท่ี 3 
ข�อมูลหลักสูตร 

 
การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป�ดสอน 2 หลักสูตร คือ 
 1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต'น (ม.3) หรือเทียบเท/า ใช'ระยะเวลาในการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 3 ป1 มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 1.1  รูปแบบปกติ  เป2นการจัดการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดย
ครูอาจารย7ในสถานศึกษรให'ความรู'ทางด'านทฤษฎีและฝ;กปฏิบัติในสถานศึกษา เม่ือศึกษาสำเร็จ
หลักสูตรแล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 1.2  รูปแบบทวิศึกษา เป2นการจัดการศึกษาเรียนร/วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) เม่ือจบหลักสูตรแล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร'อมกับ
ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) 

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาป1ท่ี 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท/า เข'าศึกษาต/อ ใช'ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป1 มีการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 2.1  รูปแบบปกติ  เป2นการจัดการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดย
ครูในสถานศึกษาให'ความรู'ทางด'านทฤษฎีและฝ;กปฏิบัติในสถานศึกษา เม่ือศึกษาสำเร็จ หลักสูตร    
แล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 2.2  รูปแบบทวิภาคี  เป2นการจัดการศึกษาร/วมกันระหว/างสถานประกอบการและสถาบันการ
อาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการสอนวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการ
สอนด'านทฤษฎีท่ีจำเป2นและสอดคล'องต/อการฝ;กทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ส/วนสถาน
ประกอบการรับผิดชอบในส/วนการฝ;กทักษะอาชีพให'นักเรียนนักศึกษา เม่ือศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล'ว
ได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และใบรับรองการฝ;กงานจากสถานประกอบการเช/นเดียวกับ
การเรียนในรูปแบบปกติ 
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การจัดการเรียนการสอนป,จจุบัน 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค แบ/งออกเป2น 2 ระบบ ดังนี้ 
 1.   การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษานอกระบบของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค          
ในปAจจุบันมีดังนี้ 
     -  การสอนหลักสูตรระยะสั้น ซ่ึงรายวิชาท่ีเป�ดสอน เช/น การประดิษฐ7ของชำร/วย,
คอมพิวเตอร7เบ้ืองต'น,โปรแกรมประมวลผลคำ,การสร'างเว็บเพจ, การใช'ห'องสมุด  เป2นต'น 
 2. การศึกษาในระบบ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได'ทำการเป�ดสอน 2 ระดับ  
         -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     3.   การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี เป2นการจัดการศึกษาระหว/างสถานศึกษาร/วมกับ
เอกชน (สถานประกอบการ) 
         -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
         4.   หลักสูตรทวิศึกษา เป2นการจัดการศึกษาระหว/างสถานศึกษาร/วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ( ม.6 ) 
         -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 
สาขาวิชาท่ีเป.ดสอน 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
รับผู'สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป1ท่ี 3 (ม.3) หรือเทียบเท/าเข'าศึกษาต/อ 3 ป1 จบหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประเภทวิชาท่ีเป�ดสอนดังนี้ 
     ประเภทวิชาพณิชยกรรม  
  1.  สาขางานการบัญชี 
   2.  สาขางานคอมพิวเตอร7ธุรกิจ 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
   1.  สาขางานยานยนต7 
   2.  สาขางานไฟฟJากำลัง 
   3.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส7 
   4.  สาขางานซ/อมบำรุงอุตสาหกรรม 
   5.  สาขางานเทคนิคพ้ืนฐาน 

 2.   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
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    รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาป1ท่ี 6 (ม.6)  
หรือเทียบเท/า   
      ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   1.  สาขางานการบัญชี 
   2.  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน  
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

 2.1  สาขางานเทคนิคยานยนต7  
2.2 สาขางานติดต้ังไฟฟJา 
2.3  สาขาอิเล็กทรอนิกส7  
2.4 สาขาติดต้ังและบำรุงรักษา  

    หลักสูตรระยะส้ัน 
3.1 คอมพิวเตอร7เบ้ืองต'น 
3.2  โปรแกรมประมวลผลคำ 

       3.3  การสร'างเว็บเพจ 
      3.4 การประดิษฐ7ของชำร/วย 
 
กำหนดเวลาการจัดการเรียนการสอน 
 เวลาเรียน  08.00 น. – 17.00 น. 

หมายเหตุ  การจัดเวลาเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของแต/ละสถานศึกษา 

ข'อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564   
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ประเภทท่ี 4  
ข�อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา  
สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา 

 แบ!งตามระดับช้ัน ท้ังหมด 
 

ระดับช้ัน จำนวน 

ปวช. 1 256 

ปวช. 2 219 

ปวช. 3 211 

รวมระดับช้ัน ปวช. 686 

ปวส. 1 96 

ปวส. 2 103 

รวมระดับช้ันปวส. 199 

รวมท้ังส้ิน 885 
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สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา  
แบ!งตามระดับช้ัน ระบบปกติ 

 

ระดับชั้น จำนวน 

ปวช. 1 256 

ปวช. 2 219 

ปวช. 3 211 

รวมระดับชั้น ปวช. 686 

ปวส. 1 96 

ปวส. 2 103 

รวมระดับชั้นปวส. 199 

รวมท้ังสิ้น 885 
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สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา  
แบ!งตามระดับช้ัน ระบบทวิภาคี  

 

ระดับชั้น จำนวน 

ปวช. 9 

ปวส. 114 

รวม 132 
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สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ!งตามกลุ!มวิชา 

ลำดับ ระดับชั้น สาขาวิชา  สาขางาน 
ประเภทนักศึกษา 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี 

ด(อย
โอกาส 

เทียบ
โอน 

1 ปวช.1 ช,างยนต- ยานยนต- 68      68 

2   ช,างไฟฟ0ากำลัง ไฟฟ0ากำลัง 39     39 

3   ช,างอิเล็กทรอนิกส- อิเล็กทรอนิกส- 23      23 

4   ช,างซ,อมบำรุง ซ,อมบำรุงอุตสาหกรรม 52      52 

5   การบัญชี การบัญชี 20      20 

6   คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ 54     54 

7 ปวช.2 ช,างยนต- ยานยนต- 39      39 

8   ช,างไฟฟ0ากำลัง ไฟฟ0ากำลัง 36     36 

9   ช,างอิเล็กทรอนิกส- อิเล็กทรอนิกส- 23      23 

10   ช,างซ,อมบำรุง ซ,อมบำรุงอุตสาหกรรม 45      45 

11   การบัญชี การบัญชี 25      25 

12   คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ 51     51 

13 ปวช.3   ช,างยนต- ยานยนต- 42 6    1 49 

14   ช,างไฟฟ0ากำลัง ไฟฟ0ากำลัง 32 1 1  34 

15   ช,างอิเล็กทรอนิกส- อิเล็กทรอนิกส- 21 2    23 

16   ช,างซ,อมบำรุง ซ,อมบำรุงอุตสาหกรรม 41   1   42 

17   การบัญชี การบัญชี 23      23 

18   คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ 40     40 

19 ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต-   16    16 

20  เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล   23   23 

21  ไฟฟ0า ไฟฟ0ากำลัง   15   15 

22 
  อิเล็กทรอนิกส- 

อิเล็กทรอนิกส-
อุตสาหกรรม 

    
 

 

23   การบัญชี การบัญชี 23     23 

24 
  

เทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล 

ธุรกิจดิจิทัล 19     
19 

25 ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต-   20    20 
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ลำดับ ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน 
ประเภทนักศึกษา 

รวม 
ปกติ ทวิภาคี 

ด(อย
โอกาส 

เทียบ
โอน 

26  เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  24  2  26 

27   ไฟฟ0า ไฟฟ0ากำลัง   10   10 

28 
  

อิเล็กทรอนิกส- 
อิเล็กทรอนิกส-
อุตสาหกรรม 

  6  
 

6 

29   การบัญชี การบัญชี 24     24 

30   คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ 17    17 

รวมท้ังหมด 757 123 4 1 885 
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ประเภทที่ 5 
ข�อมูลงบประมาณ 

งบหน�ารายจ�ายแผนปฏิบัติการ  ประจำป"งบประมาณ  2564 
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ประเภทท่ี 6 
ข�อมูลอาคารสถานท่ี 

 
ขนาดและท่ีตั้ง 

วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป�นสถานศึกษาสั งกัดคณ ะกรรมการการอาชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ต้ังอยู0เลขท่ี 39 หมู0ท่ี 8  
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  มีเนื้อท่ีรวม 70 ไร0 1 งาน 86 ตารางวา ในท่ีดิน 2  
แปลง ดังต0อไปนี้ 
 1.  ท่ีดินเอกชนบริจาค จำนวนพ้ืนท่ีรวม  17 – 3 - 91  ไร0 
 2.  ท่ีธรณีสงฆ>วัดศรีปทุม (ลำบัว) จำนวนพ้ืนท่ีรวม  52 – 1 – 95  ไร0 
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

 

 
 

1. อาคารวิทยบริการ 
2. อาคารเรียน – ฝBกงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น 
3. อาคารรวมแผนกวิชาสามัญและฝEายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
4. อาคารช0างเทคนิคพ้ืนฐาน 
5. อาคารเรียนตึกพานิชยกรรม 3 ชั้น 
6. อาคารพัสดุและหHองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ> ณ อยุธยา 
7. อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว 
8. บHานพักผูHอำนวยการ 
9. บHานพักรองผูHอำนวยการ 
10. หHองน้ำ ชาย – หญิง  
11. เสาธง 
12. ปIอมยาม 
13. สนามฟุตบอล 1 
14. ระบบประปาหอถังสูง 
15. โรงจอดรถจักรยานยนต>นักศึกษา 
16. โรงจอดรถยนต>สำหรับครู – อาจารย> เจHาหนHาท่ี 
17. บHานพักครู – เจHาหนHาท่ี อาคาร 1 
18. บHานพักครู – เจHาหนHาท่ี อาคาร 2 
19. อาคาร 8 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 
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ประวัติอาคารโดยสังเขป 
อาคารหมายเลข 1 อาคารวิทยบริการ 4 ช้ัน 
  1. อาคารหมายเลข 1 ใชHเป�นสำนักงาน   
               1.1 ชั้น 1 สำนักงาน ไดHแก0 งานบริหารงานท่ัวไป (งานสารบรรณ) งานประชาสัมพันธ> 
งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี  
        1.2 ชั้น 2 หHองผูHอำนวยการ และสำนักงานฝEายแผนงานและความร0วมมือ งานวางแผน
งบประมาณ งานความร0วมมือและบริการชุมชน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ> งานประกัน
คุณภาพฯ งานส0งเสริมผลิตผลการคHาฯ 
                 1.3 ชั้น 3 หHองวิทยบริการ 
   1.4 ชั้น 4 หHองประชุม 
 2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 
อาคารหมายเลข 2 อาคารเรียน – ฝ*กงานอุตสาหกรรม 3 ช้ัน 
  1. อาคารหมายเลข 2 ใชHเป�นอาคารเรียน  
             1.1 ชั้น 1 แผนกวิชาช0างยนต> หHองเรียนจำนวน 2 หHองเรียน หHองฝBกงานจำนวน 1 

หHอง 
         1.2 ชั้น 2 แผนกวิชาไฟฟIา แผนกวิชาอิเลคทรอนิกส> หHองเรียนจำนวน 8 หHองเรียน  
                 1.3 ชั้น 3 แผนกวิชาเครื่องมือกล หHองเรียนจำนวน 4 หHอง ศูนย>เรียนรูHวิทยาศาสตร>

จำนวน 1 หHองเรียน 
 2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 
อาคารหมายเลข 3 อาคารลีลาวดี 1 ช้ัน  
 1. อาคารหมายเลข 3 ใชHเป�นอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ>และสำนักงานฝEายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา  
    1.1 สำนักงานฝEายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูท่ีปรึกษา งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง งานแนะแนวและจัดหางาน 
    1.2 แผนกวิชาวิชาสามัญสัมพันธ> หHองเรียนจำนวน 5 หHองเรียน 
 2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
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อาคารหมายเลข 4 อาคารโรงฝ*กงานช-างเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ช้ัน 
  1. อาคารหมายเลข 4 ใชHเป�นอาคารเรียน 

1.1 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน หHองเรียนจำนวน 1 หHองเรียน หHองฝBกงานจำนวน 1 
หHอง 
 2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 
อาคารหมายเลข 5  อาคารเรียนตึกพานิชยกรรม 3 ช้ัน 
  1. อาคารหมายเลข 5 ใชHเป�นอาคารเรียน และสำนักงาน 
   1.1 ชั้น 1 สำนักงานฝEายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน งานวัดผล
และประเมินผล สำนักงานงานทะเบียน งานศูนย>ขHอมูลและสารสนเทศ หHองบริการอินเตอร>เน็ตจำนวน 
1 หHอง หHองเรียนแผนกวิชาบัญชีจำนวน 2 หHองเรียน 

1.2  ชั้น 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร>ธุรกิจ หHองเรียนจำนวน 6 หHองเรียน 
1.3 ชั้น 3 แผนกวิชาบัญชีมี หHองเรียนจำนวน 6 หHองเรียน หHองเรียนแผนกวิชา

คอมพิวเตอร>ธุรกิจจำนวน 1 หHองเรียน 
 2.  สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 

อาคารหมายเลข 6 อาคารพัสดุและห�องประชุม มรว.จวง สนิทวงศ5 ณ อยุธยา 
  1. อาคารหมายเลข 6 ใชHเป�นสำนักงานและหHองประชุม   
               1.1 สำนักงาน ไดHแก0 สำนักงานฝEายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ 
   1.2 หHองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ> ณ อยุธยา 
 2.  สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 

อาคารหมายเลข 7 อาคารหอประชุมและโรงอาหารช่ัวคราว 
  1. อาคารหมายเลข 7 ใชHเป�นหอประชุม   
               1.1 สำนักงาน ไดHแก0 รHานคHาสวัสดิการ หHองเก็บของงานโครงการพิเศษ หHองเก็บของ        
งานอาคารและสถานท่ี  
   1.2 หอประชุม / โรงอาหาร 
 2.  สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 

อาคารหมายเลข 8 บ�านพักผู�อำนวยการ 
  1. อาคารหมายเลข 8 ใชHเป�นบHานพักผูHอำนวยการ   
               1.1 บHานพักผูHอำนวยการจำนวน 1 หลัง 
 2.  สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
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อาคารหมายเลข 9 บ�านพักรองผู�อำนวยการ 
  1. อาคารหมายเลข 9 ใชHเป�นบHานพักรองผูHอำนวยการ   
               1.1 บHานพักรองผูHอำนวยการ (บHานแฝด)  
 2.  สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
 

อาคารหมายเลข 19 อาคารเรียน 4 ช้ัน 
  1. อาคารหมายเลข 19 ใชHเป�นอาคารเรียน  
             1.1 ชั้น 1 สำนักงาน ไดHแก0 หHองรองผูHอำนวยการฝEายพัฒนาฯ หHองฝEายพัฒนาฯ หHอง

พยาบาล  
          1.2 ชั้น 2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ> หHองเรียนจำนวน 5 หHองเรียน  
                1.3 ชั้น 3 แผนกวิชาการบัญชี หHองเรียนจำนวน 5 หHอง 
                1.4 ชั้น 4 แผนกวิชาการบัญชี หHองเรียนจำนวน 5 หHอง 

 2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH 
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ประเภทที่ 7 
ข�อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

 

ข�อมูลสถานประกอบการ 

สถานประกอบการท่ีมีส�วนร�วมจดัการเรียนการสอนกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  
                    

สถานประกอบการ
เอกชน   

            

ลำดับท่ี ประเภท สถานประกอบการ ท่ีตั้ง โทรศัพท� 

1 รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต� 

จำกัด มหาชน 

37 ม.7 อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 063-36533 

2 เอกชน บริษัท ไทยเบเวอร�เรจ แคน จำกัด 99 ม.9 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 036-373600 

3 เอกชน 

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย)  
จำกัด 

700/347 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บาง
นาตราด กม.57 ต.หนองแดงไม9 อ.เมือง จ.ชลบุรี  

038-213060-1 

4 รัฐวิสาหกิจ บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด 55 ม.8 ต.ไผ>ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 036-325919 

                    
                    
สถานประกอบการ
รัฐบาล 

              

ลำดับท่ี ประเภท สถานประกอบการ ท่ีตั้ง โทรศัพท� 

1 รัฐบาล โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 

170/1 ม.4 ต.บ9านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
18150 

  

2 รัฐบาล โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
48/1 ม.6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสอื จ.สระบุรี 

12170 
  

3 รัฐบาล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 
43 หมู> 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี 
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ประเภทท่ี 8 
ข�อมูลพัสดุครุภัณฑ� 

 

รายการบัญชีพัสดุครุภัณฑ� 2564 

 

 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานประกันคุณภาพ 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
   หมายเลขประจำ      

วัสดุ - ครุภัณฑ� 
รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 31 ส.ค. 59 
4130-009-

0006/592-01 
เครื่องคอมพิวเตอร� พร�อม 
CPU 

 1 23,900.00   

 

 

 

 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานหลักสูตรและการเรียนรู� 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
   หมายเลขประจำ      

วัสดุ - ครุภัณฑ� 
รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 15-มิ.ย.-57 7440-001-0031 คอมพิวเตอร� Ben  อุดหนุน 1 25,000.00   

2 20 ธ.ค. 58  4120-001-0002  เครื่องปรับอากาศ ผลิตผล 2 25,000.00   

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานบุคลากร 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
   หมายเลข

ประจำ      วัสดุ - 
ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 14-พ.ค.-54 7440-001-0028  คอมพิวเตอร� อุดหนุน 1 25,000.00   

2 26-ก.ย.-57 4120-001-0007 เครื่องปรับอากาศ งปม 1 35,000.00   

3 12 ก.ย. 59 
7110-013-

0001/592-01 
โต4ะทำงานไม�เข�ามมุ รายได� 2 6,000.00  
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานทวิภาคี 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 13 ก.ค. 57 7440-002-0001 คอมพิวเตอร�แบบพกพา(โน4ตบุ4ก) อุดหนุน 3      30,000.00    

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานวางแผนงานและงบประมาณ 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 10 ก.พ. 52 7110-001-011        
ตู�โชว�บอร�ดโบราณ ขนาด 1.50 
เมตรทำด�วยไม� 

บกศ. 1 9,500.00   

2 9 ธ.ค. 52 7115-006-0001 ตู�โชว�ชุดไม�สัก อุดหนุน 1 12,000.00   

3 2 ก.ค. 53 4120-001-0017 
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 
BTU 

อุดหนุน 2 24,900.00   

4 20 ก.พ. 58 7430-008-0004    เครื่องพิมพ� Broter DCP-J200 งปม 1 5,990.00  

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานสื่อการเรียนการสอน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 9 มี.ค. 55 
4120-001-

0003/554-01 
เครื่องปรับอากาศวอลไทปG ขนาด 
25,000 BTU 

ผลผลติ 2 31,000.00 ม.ร.ว.จวง 

2 16 ธ.ค. 55 4120-001-0004 เครื่องปรับอากาศ  36,000 BTU ผลิตผล 1 46,000.00 ช้ัน 4 

3 4 ธ.ค. 58 4120-001-0004 เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU รายได� 1 23,000.00 ม.ร.ว.จวง 

4 29 มี.ค. 59 4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศ  36,000 BTU รายได� 2 46,000.00 ช้ัน 4 

5 2 มิ.ย. 59 4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศ  36,000 BTU รายได� 2 46,000.00 ช้ัน 4 

6 31 ส.ค. 59 
6730-001-
0001/591-01 

เครื่อง Projecter อุดหนุน 1 26,500.00   

7 31 ส.ค. 59 
6730-004-
0001/591-01 

เครื่อง Visual อุดหนุน 1 22,900.00   

8 31 ส.ค. 59 
6730-007-0001-
591-01 

จอรับภาพแบบมอเตอร�ไฟฟTา 
GYGAR 

อุดหนุน 1 14,900.00   
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานวิทยบริการห�องสมุด 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 8 พ.ย. 42 7110-009-0001     ช้ันวางวารสาร 1 ด�าน 2 ชYวง งปม. 1 9,523.00   
2 8 พ.ย. 42 7110-009-0004     ช้ันวางหนังสือ 1 ด�าน 2 ชYวง งปม. 1 6,206.00   
3 25 มิ.ย. 46 7490-016-0001     เครื่องอัดหนังสือขนาดใหญY งปม. 1 8,025.00   
4 25 มิ.ย. 46 7110-002-0004     ตู�ดรรชนีขนาด 12 ลิ้นชัก งปม. 1 6,292.00   
6 27 มิ.ย. 51  7690-003-0001   เครื่องอYาน Barcode บกศ. 1 8,455.00   

7 10 ก.พ. 52 7110-001-011         
ตู�โชว�บอร�ดโบราณ ขนาด 1.50 
เมตรทำด�วยไม� 

บกศ. 1 9,500.00   

8 8 ก.ค. 53 7440-001-0028    เครื่องประมวลผลคำท่ัวไป อุดหนุน 1 32,300.00   

9 1 พ.ย.53 7105-014-0003     ชุดโต4ะอYานหนังสือ+เก�าอ้ี อุดหนุน 6 9,000.00   

10 13 พ.ย. 53 4120-001-0010 เครื่องปรับอากาศ อุดหนุน 3 25,000.00   

11 13 ม.ค. 54 7440-001-0006 
เครื่องพิมพ� Hp Laserjet 
P1006 

อุดหนุน 1 8,000.00   

12 20 ธ.ค. 54 4120-001-0011 เครื่องปรับอากาศ อุดหนุน 1 25,000.00   

13 10 มิ.ย. 55 7110-001-0011 ตู�โบราณสูง อุดหนุน 3 9,500.00   

14 25 ก.ย. 55 5670-001-0001     ประตูก้ันทางเข�าดิจิตอล บกศ. 1 52,500.00   
15 10 พ.ย. 57 7110-009-0005 ช้ันวางหนังสือไม� อุดหนุน 4 8,000.00   
16 18 ธ.ค. 57 7110-009-0006 ช้ันวางหนังสือเหล็ก (สีครมี) อุดหนุน 2 8,000.00   
17 20 ธ.ค. 57 7110-001-0004       ช้ันวางหนังสือ บกศ. 5 15,000.00   

18 28 ม.ค. 58 7440-001-0013        
เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อมโต4ะ
และเก�าอ้ี 

บกศ. 10 16,320.00 ชำรุด1ชุด  
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานกิจกรรม 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 11 พ.ย. 53 7150-007-0001      ชุดโซฟา บกศ 1 6,000.00   

2 28 ม.ค. 54 7440-001-0031     เครื่องประมวลผลคำ อุดหนุน 1 32,300.00   

3 12 ม.ค. 58 7195-006-0004         แทYนบรรยายในงานตYางๆ  อุดหนุน 2 12,305.00   

4 15 ธ.ค. 58 4120-001-0004 เครื่องปรับอากาศ  ผลผลติ 2 30,000.00   

5 14 ม.ค. 59 
7105-007-

0001/592-01 
ชุดโซฟารับแขก รายได� 1 15,887.85 มรว.จวง 

6 31 ส.ค. 59 
4130-009-

00012-/592-10 
คอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00 

  

7 3 ก.ย. 59 4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ  ผลผลติ 1 23,000.00   
8 11 พ.ค. 60 5826-001-0001 ตู�ลำโพง อุดหนุน 1 5,000.00  
9 21-ม.ค-63 9925-009-0001 โต4ะหมูYบูชา รายได� 1 9,500.00  

 

 

 

 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานธนาคารโรงเรียน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 26 ก.ค. 55 7110-004-0001 ตู�เซฟรุYน 51 กก. TS512K1C บกศ 1 5,480.00   

บัญชีรายการ ครุภัณฑ� คงเหลือ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 20 พ.ย. 50  3220-009-0001       แทYนขัดกระดาษทราย บกศ 1 13,268.00   

2 9 ก.ย. 57  3220-002-0091        
เครื่องเซาะรYองไม� (Routor) 1/2 
น้ิว 

อุดหนุน 1 9,363.00   

3 21 ก.ย. 59 
4140-005-

0001/591-01 
พัดลมไอน้ำ 30 ลิตร ผลิตผล 1 11,000.00   

4 28 ก.ค. 59 5410-1201-0001 เต็นท� 4 เมตร  ผลิตผล 2 17,000.00   

5 28 ก.ค. 59 5410-1201-0002 เต็นท� 5 เมตร ผลิตผล 2 30,000.00   
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานทะเบียน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 5 ก.พ. 50 7430-008-0030       
เครื่องพิมพ� HP Laserjet รุYน 
5200 

บกศ 1 54,000.00   

2 19 พ.ย. 53  7110-001-0037          
ตู�ใสYเอกสาร ขนาด 3.55 x 220 
x 50 ซม. 

อุดหนุน 2 38,520.00   

3 14 พ.ย. 54 7430-008-0030 
เครื่องพิมพ� Xerox phaser 
3435 

อุดหนุน 1 8,000.00   

4 12 พ.ค. 57 7430-009-0001 เครื่องพิมพ�บัตร HitiCs-3 อุดหนุน 1 8,000.00   

5 20 ธ.ค. 58  4120-001-0002  เครื่องปรับอากาศ ผลิตผล 1 25,000.00   

6 31 ส.ค. 59 
4130-009-0007-

/592-05 
คอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00  

7 31 ส.ค. 59 
4130-009-0008-

/592-06 
คอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00  

8   7520-012-0001 ตราปjkมนูน    ตกสำรวจ 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานอาคารสถานท่ี 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 14 มี.ค. 55 7105-015-0001 ศาลาเรือนไทย(ใหญY) อุดหนุน 8 60,000.00  

2 27.พ.ค.57 9925-016-0001 พระวิษณุกรรม(ยืน) บริจาค 1 100,000.00  

3 9 ต.ค. 57 7150-015-0003 ซุ�มม�าโยก อุดหนุน 5 5,000.00 ชำรุด 

4 21 ก.ย. 59 
3750-002-

0001/592-01 
เครื่องตัดหญ�า รายได� 1 8,600.00  
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานบริหารท่ัวไป 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ 
ประเภท

เงิน 
จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 2 ก.ค. 53   4120-001-0017        เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU อุดหนุน 1 24,900.00 ห�องเน็ต 

2 13 มิ.ย. 55 7440-001-0027 เครื่องถYายเอกสาร cannon ir 3045 N อุดหนุน 1 25,000.00   

3 26 ก.ย. 57 4120-001-0006 เครื่องปรับอากาศ งปม 1 35,000.00   

4 31 ส.ค. 59 
4130-009-0004-

/592-02 
คอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00   

5 31 ส.ค. 59 
4130-009-0005-

/592-03 
คอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00   

6 9 ก.ย. 59 
7430-008-

0006/591-01 
เครื่องพิมพ� Laser HP 1120w อุดหนุน 1 5,090.00 

  

7 
9 ก.ย. 59 

7430-009-
0001/592-01 

เครื่องสแกน รายได� 1 14,900.00 
  

8 2 มี.ค. 62 7440-001-0001 เครื่องสำรองไฟ รายได� 1 7,585.00   
 

 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานบัญช ี

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน 
ป* 

   หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 22 มิ.ย. 53     7440-001-0027         เครื่องประมวลผลคำ บกศ. 1 32,300.00 1 

2 26 ก.ย. 57     4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศ งปม. 1 35,000.00 2 

3 31 ส.ค. 59 
4130-009-00011-

/592-09 
คอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00 3 

4 31 ส.ค. 59 
7110-013-

0008/592-03 
โต4ะทำงานไม�เข�ามมุ รายได� 2 6,000.00 4 
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานวัดผลและประเมินผล 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 23 ก.พ. 53 7110-002-0001 ตู�กระจกอลูมิเนียม อุดหนุน 1 18,000.00 วิชาการ 

2 26-พ.ย.-53 7440-001-0029       เครื่องประมวลผลคำ อุดหนุน 1 32,300.00   
 

 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานศูนย�ข�อมลูสารสนเทศ 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 23 มิ.ย. 53  7400-001-00027      เครื่องประมวลผลคำท่ัวไป อุดหนุน 32 32,880.00   

2 8 ก.ค. 53  7400-001-00028      เครื่องประมวลผลคำท่ัวไป อุดหนุน 1 32,300.00   

3 18 ก.พ. 54 4120-001-0021 เครื่องปรับอากาศ Saijo denki อุดหนุน 1 30,000.00   

4 16 ส.ค. 54 7110-001-0038         อุปกรณ� German Bxport Server (ตู�) บกศ 1 28,500.00   

5 14 ธ.ค. 54 4120-001-0019 เครื่องปรับอากาศ Mitsushita อุดหนุน 2 27,000.00   
6 12 ม.ค. 55 4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ Yamarbishi อุดหนุน 1 25,000.00   

7 14 มิ.ย. 55 4120-001-0018 เครื่องปรับอากาศ Centralair อุดหนุน 1 30,000.00   

8 27 มี.ค. 57 7440-009-0004         เครื่องบาร�โค4ดแบบตั้งโต4ะ งปม 1 9,500.00   

9 11 พ.ย. 57 7490-015-0004        LinkSYS 1900 AC บกศ 3 10,000.00   

10 29 มิ.ย. 58 7490-007-0004        เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ZK iFace 402 บกศ 2 13,910.00   

11 16 ก.ค. 58 
7440-001-

0001/594-01 
เครื่องคอมพิวเตอร� Acer Aspire 160 
จอ 21' 5" 

ผลผลติ 1 25,000.00 
 

12 5 ก.ย. 62 7440-010-0001 
เครื่องคอมพิวเตอร�แมYขYาย (server) 
แบบท่ี HPE ProLiant DL 160 Gen10 
(878970-B21) 

รายได� 1 130,000.00 
 

13 14-Jan-63 6730-002-0002 

ทีวี ยี่ห�อ sony ขนาด 55 น้ิว รุYน KD-
55X700G 
Smart TV, 4k HDR/4K X-Reality 
Pro  

รายได� 2 
     

17,400.00  
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกวิชาช/างยนต� 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 9 ก.พ. 43 2895-001-0001 
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/
นาที 

งปม 1 118,000.00   

2 9 ก.พ. 43 6620-003-0001 
ชุดเครื่องมือวัดงานปฏิบัติชYาง
เครื่องยนต�แก4สโซลีน 

งปม 2 119,400.00   

3 11 ก.ย. 43 4910-003-0003 เครนยกเครื่องยนต� ขนาด 1 ตัน งปม 1 77,950.00   

4 11 ก.ย. 43 4910-003-0004 แทYนอัดไฮโดรลิกส� ขนาด 50 ตัน งปม 1 71,930.00   

5 11 ก.ย. 43 4910-029-0001 ปj|นจ่ันรอกโซY ขนาด 3 ตัน งปม 1 35,980.00   

6 11 ก.ย. 43 2640-009-0002 เครื่องปะยาง งปม 1 41,980.00   

7 11 ก.ย. 43 5180-004-0002 เครื่องมือดูดท่ัวไป งปม 1 95,890.00   

8 30 มี.ค. 44 4910-033-0001 เครื่องสมดุลล�อรถยนต�แบบประชิด งปม 1 299,945.00   

9 10 ก.ย. 44 2925-021-0001 ชุดฝ~กระบบไฟฟTาและรถจักรยนต� งปม 1 44,405.00   

10 10 ก.ย. 44 5442-002-0001 
เครื่องไลYลมเบรกและสูญญากาศ รุYน 
ST/5 

งปม 1 17,120.00   

11 10 ก.ย. 44 3419-007-0003 เครื่องขัดผ�าเบรก รุYน RCAO งปม 1 69,550.00   

12 10 ก.ย. 44 3419-007-0003 เครื่องมือถอดคอยส�สป�ง รุYน SS0020 งปม 1 26,964.00   

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานการเงิน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 1 พ.ย. 42  7110-004-0001        ตู�นิรภัย มอก. งปม 1 11,000.00   

2 12 มิ.ย.49  7430-008-0010         เครื่องพิมพ� HP Laserget 1320 บกศ 1 17,500.00   

3 27 พ.ค. 53  7440-001-0026          เครื่องประมวลผลคำท่ัวไป บกศ 3 32,300.00   

4 26 พ.ย. 57  4120-001-0003 เครื่องปรับอากาศ งปม 1 35,000.00   

5 31 ส.ค. 59 
4130-009-

00010-/592-08 
เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00   

6 9 ก.ย. 59 
7430-008-

0007/591-01 
เครื่องพิมพ� Laser HP1102 w อุดหนุน 1 5,090.00  

7 31 ส.ค. 59 
7110-013-

0006/592-01 
โต4ะทำงานไม�เข�ามมุ รายได� 3 6,000.00  

8 23 ก.ค. 61 
7430-008-

0001/612-01 
เครื่องพิมพ�เอกสาร รายได� 1 9,000.00  
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ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

13 10 ก.ย. 44 4910-035-0001 
เครื่องทดสอบควันดำรุYน ECO 
2000RS 

งปม 1 176,550.00   

14 10 ก.ย. 44 4910-027-0001 เครื่องวิเคราะห�ไอเสีย รุYน Pluri GAS งปม 1 187,250.00   

15 10 ก.ย. 44 4930-005-0001 เครื่องเติมน้ำมันเกียร�แบบเคลื่อนท่ี งปม 1 26,750.00   

16 27 ส.ค. 45 3438-009-0003 
เครื่องเช่ือมไฟฟTาระบบ Inverter 
ขนาด 130 A 

งปม 1 39,900.00   

17 27 ส.ค. 45 4940-004-0001 เครื่องพYนสีรถยนต� งปม 1 68,500.00   

18 27 ส.ค. 45 3470-005-0003 ชุดเครื่องมือซYอมตัวถังรถยนต� งปม 1 150,500.00   

19 27 ส.ค. 45 3470-005-0007 ชุดดันตัวถังแบบไฮดรอลิค งปม 1 42,000.00   

20 16 ม.ค. 47 2805-001-0006 เครื่องเจียรไนตั้งพ้ืน ขนาด 300 ม งปม 1 30,000.00   

21 16 ม.ค. 47 2805-001-0007 เครื่องบรรจุแบตเตอรี ่ งปม 1 35,000.00   

22 29 ก.ย. 47 2530-009-0001 
ชุดฝ~กพวงมาลัยกำลังแบบแร็คและพิ
เนียน 

งปม 1 28,490.00   

23 29 ก.ย. 47 5280-003-0002 
ชุดฝ~กพวงมาลัยกำลังแบบลูกป�นหมุน
วน 

งปม 1 28,490.00   

24 29 ก.ย. 47 2805-001-0005 ชุดฝ~กระบบเครื่องลYาง งปม 1 684,000.00   

25 29 ก.ย. 47 4910-035-0002 ชุดฝ~กระบบสYงกำลัง งปม 1 38,400.00   

26 17 พ.ค. 49 4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ บกศ 1 25,000.00   

27 24 ม.ค. 50 7440-001-0013 คอมพิวเตอร� พร�อม PC บกศ 1 24,700.00   

28 24 ม.ค. 50 7730-005-0005 โทรทัศน�สี ขนาด 29 น้ิว บกศ 1 9,100.00   

29 12 ก.พ. 50 7105-014-0002        ชุดรับแขกไม�สักป�กนก บกศ 1 17,500.00   

30 8 ก.ย. 54 2340-003-0002      รถจักรยานยนต� ฮอนด�าคลิก I บริจาค 1 50,000.00   

31 13 ม.ค. 55 6930-013-001      ชุดแผงฝ~กปรับอากาศรถยนต� งปม 2 159,000.00   

32 13 ม.ค. 55 6930-013-0002     ชุดฝ~กไฟฟTารถยนต� งปม 1 78,500.00   

33 7 ก.ค. 55 2340-003-0002 รถจักรยานยนต� เวฟ 125 บริจาค 1 40,000.00   

34 7 ก.ค. 55 2340-003-0003 รถจักรยานยนต� เวฟ 110 บริจาค 1 38,000.00   

35 20 พ.ค. 57  2351-007-0001        โครงรถยนต� ISUZA บริจาค 1 5,000.00   

36 26 พ.ค. 57  7440-001-0013        คอมพิวเตอร�โน4ตบุ4ค งปม 5 15,700.00   

37 5 มิ.ย. 57 6630-005-0006      เครื่องวิเคราะห�ปjญหาเครื่อยนต� EFI งปม 1 48,150.00   

38 20 ส.ค. 57 2805-001-0005 ชุดฝ~กเครื่องคอมมอนเรล อุดหนุน 1 80,000.00   

39 20 ส.ค. 57 7450-007-0001 เครื่องขยายเสียง งปม 1 7,000.00   

40 24 ธ.ค. 57 5120-014-0091     เครื่องถอดยางรถยนต�พร�อมอุปกรณ� งปม 1 88,900.00   
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41 14 ม.ค. 58  6910-001-0091     ชุดฝ~กเครื่องยนต�แก4สโซลีน งปม 1 77,850.00   

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

42 20 มิ.ย. 58 
 4120-001-

0004/594-01       
เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU ผลผลติ 2 34,000.00    

43 17 ก.ค. 58 
7450-007-

0001/594-01 
เครื่องขยายเสียงแบบไมค�ลอย ผลผลติ 1 20,000.00   

44 12 มิ.ย. 59 2340-003-0001 จักรยานยนต� ZUZUKI Nex  บริจาค 1 40,000.00  
 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกวิชาช/างเทคนิคพ้ืนฐาน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 15-Feb-43 3470-005-0002       โต4ะฝ~กงานพร�อมปากกาจับงาน งปม. 4 24,600.00   
2 11-Dec-51 7730-005-0007      ทีวีสี 29 น้ิว บกศ. 1 10,000.00   
3 15-Dec-53 4120-001-0011 เคร่ืองปรับอากาศ 20,634 BTU อุดหนุน 1 25,000.00   
4 18-Jan-54 4120-001-0012 เคร่ืองปรับอากาศ 24,679 BTU อุดหนุน 2 30,000.00   
5 17-Jun-57 6730-004-0004 เคร่ืองฉายทึบแสง บกศ. 1 12,500.00   
6 17-Jun-57 6730-001-0004 เคร่ืองโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ บกศ. 1 12,840.00   
7 25 ม.ค. 58 7440-001-0013      เคร่ืองคอมพิวเตอร� อุดหนุน 15 16,320.00   

8 25-May-58 3413-001-0091        
เคร่ืองเจาะต้ังโต4ะขนาด 13 มม. พร�อม
อุปกรณ� 

งปม 2 18,000.00   

9 25-May-58  5210-004-0091      เวอร�เนียไฮเกจ ขนาด 500 มม. งปม 1 7,000.00   
 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 6 ส.ค.50 4130-009-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2500 BTU บกศ. 1 29,000.00   

2 11-ก.ค.-53 
7440-001-0025           
522-001 ถึง 522-

040 
คอมพิวเตอร�(เกYามาก) 

  
40 25,000.00 

  

3 14 ก.ค. 54 6730-001-0003 เครื่อง Visual บกศ. 1 23,433.00   

4 14 ก.ค. 54 6730-001-0004 Projector บกศ. 1 21,293.00   

5 15 ก.ค. 54 4120-001-0007 เครื่องปรับอากาศ   1 25,000.00   
6 20-ส.ค.-54 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ(เกYามาก)   2 25,000.00   

7 15 พ.ค. 55 7440-010-0004 เครื่องพิมพ� Xerox phaser 3435   5 15,000.00   
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ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

8 13 มิ.ย. 55 4120-001-0008 เครื่องปรับอากาศ   2 25,000.00  
9 9-พ.ค.-55 6730-001-0006 Projector(เกYามาก)   1 18,000.00   

10 14 ก.พ. 56 

ครุภัณฑ�ห�องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร�พร�อมระบบเครือข/าย 

  

1 

1,494,000.00 

  

7440-001-0034           
561-001ถึง561-

040 
- เครื่องคอมพิวเตอร�ประมวลผลท่ัวไป 40 

5965-007-0001 

- โต4ะครูแบบยืนสอน 1 

- จอ LCD ทัชสกรีนขนาด ไมYน�อยกวYา
21.5” พร�อมซอฟต�แวร� 

1 

5815-004-0001 
- เครื่องขยายเสยีงพร�อมไมโครโฟนไร�
สาย 

1 

7440-009-0001 - ลำโพงสำหรบัห�องเรียน 1 

7440-010-0001 - เครื่องสำรองไฟ 1 

7430-008-0035 
- เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�สีแบบ 
Network พร�อมโต4ะ 

1 

6730-001-0006 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� ขนาดไมY
ต่ำกวYา 2.00 

1 

7105-006-0002 
โต4ะวางเครื่องคอมพิวเตอร�ประมวลผล
ท่ัวไป 

1 

5820-015-0001 อุปกรณ�กระจายสัญญาณ 1 

7110-013-0005 
ตู�เก็บอุปกรณ�กระจายสัญญาณ (Rack 
36U) 

1 

11 13 มิ.ย. 57 6730-001-0005 Projector    1 18,000.00   

12 28 ก.ค. 57 
7440-001-0013        
571-001ถึง571-

040 

เครื่องคอมพิวเตอร�ตั้งโต4ะ ยี่ห�อ 
Lemel 

อุดหนุน 40 13,482.00  

13 17 ธ.ค. 57 
7440-002-0001            
576-001ถึง576-

003 
เครื่องคอมพิวเตอร� All in one อุดหนุน 3 29,000.00  

14 14 พ.ค. 58 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ บกศ 4 12,840.00  

15  30 มิ.ย. 60 
7440-001-0001-
32/602-01-32 

เครื่องคอมพิวเตอร�แบบตั้งโต4ะ HP รายได� 32 15,300.00   

16 16 มี.ค 61 
4140-001-0001

ถึง0003 
พัดลมโคจร รายได� 3 1,250.00 16 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ    
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

17 22 ส.ค 61 
6730-001-0001

ถึง0002 
จอรับภาพ ขนาด 70x70 รายได� 2 1,700.00 17 

18 12-ก.ย-61 
7110-001-0003-
0004/612-01ถึง

02 
ตู�กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต รายได� 2 3,500.00 18 

19 19 ก.ย 61 
7105-006-0001

ถึง0020 
โต4ะวางคอมพิวเตอร�ประมวลผลท่ัวไป รายได� 20 1,500.00 19 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานพัสดุ 
ลำดับ

ท่ี 
วัน เดือน 

ป* 
  หมายเลขประจำ    
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 24 ส.ค. 48   2320-008-0003 ISUZU 6ล�อ 3 บ2681 กทม. บริจาค 1 100,000.00   

2 24 ม.ค. 50   7440-001-0013        เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อม CPU บกศ 1 24,700.00   

3 19 ก.ค. 50   2320-008-0004      
รถยนต�สองแถว (ฟอร�ด) ทะเบียน บบ 
6868 สระบุร ี

บกศ 1 32,300.00   

4 12 ก.ย. 50   2320-008-0004         
รถตู� โตโยต�า ทะเบียน นข 2820 
สระบุร ี

บกศ 1 49,920.00   

5 7 พ.ย. 50  2320-008-0005 
รถโตโยต�า ทะเบียน ย-1315 
นครราชสมีา 

บริจาค 1 0.00   

6 14 ส.ค. 52   2320-008-0005     
รถยนต�สองแถวนิสสัน ทะเบียน บพ 
6111 สระบุร ี

บกศ 1 28,500.00   

7 25 มิ.ย. 53   7110-001-0013     
โต4ะทำงานเหล็ก ลิ้นชัก ซ�าย ขาว 5 
ฟุต 

บกศ. 2 6,500.00 
  

8 9 ก.ค. 53 7110-001-0014 โต4ะทำงานเข�ามุม บกศ. 1 8,600.00   

9 12 ก.ย. 55 7110-001-0001 โต4ะประชุม  อุดหนุน 1 15,000.00   

10 23 ธ.ค. 57  7430-008-0004      
เครื่องพิมพ� HP LaserJet Pro 
P1102w 

  1 5,500.00   

11 15 มี.ค. 58 4110-001-0001 ตู�เย็น บริจาค 1 30,000.00   

12 4 ธ.ค. 58 
4120-001-

0001/592-01 
เครื่องปรับอากาศวอลไทปG ขนาด 
25,000 BTU 

ผลผลติ 3 31,000.00 
  

13 31 ส.ค. 59 
7430-008-

0001/591-01 
เครื่องพิมพ� HP LaserJet Pro 
P1102w 

รายได� 1 5,090.00 
  

14 31 ส.ค. 59 
4130-009-0009-

/592-07 
เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00 
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน 
ป* 

  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

15 1 ก.ย. 59 
2320-008-

0001/591-01 
รถยนต� 4 ประตู  รายได� 1 787,000.00 

  

16 27.เม.ย.63 
2310-004-

0001/631-01 
รถตู�โดยสาร 12 ทีน่ัง งปม 1  1,287,000.00  

 
 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกวิชาไฟฟ<ากำลัง 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 27 ก.ย. 44 6625-001-0001 ชุดประลองไฟฟTาและทดสอบ งปม. 1 197,950.00   

2 27 ก.ย. 44 6625-004-0001 ชุดฝ~กเครื่องมือวัดไฟฟTา งปม. 1 176,550.00   

3 27 ก.ย. 44 6625-002-0001 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา งปม. 2 49,220.00   

4 27 ก.ย. 44 7110-001-0002 ตู�เหล็กบานเลื่อนกระจก งปม. 2 7,811.00   

5 27 ก.ย. 44 7110-013-0002 
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพร�อมคอนโซล 
800´1500´800 

งปม. 10 25,680.00   

6 27 ก.ย. 44 6625-005-0004 ชุดฝ~กวงจรไฟฟTา งปม. 5 48,471.00   

7 27 ก.ย. 44 6625-005-0005 
ออสซิลโลสโคป 2 เส�นภาพ ขนาด 
DC-20 MHz 

งปม. 5 24,075.00   

8 3 มิ.ย. 45 6625-005-0007 ชุดฝ~กนิวแมติกส�เบ้ืองต�น งปม. 1 170,000.00   

9 3 มิ.ย. 45 6625-005-0007 ชุดนิวแมติกส�ไฟฟTา งปม. 1 167,000.00   

10 3 มิ.ย. 45 6625-005-0008 ชุดฝ~กโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร� งปม. 1 99,000.00   

11 23 ก.ค. 45 6625-005-0009 
ชุดฝ~กการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา รุYน 
0402 Series 

งปม. 5 18,725.00   

12 23 ก.ค. 45 7110-013-0003 
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพร�อมคอนโซล 
800´1500´800 มม. 

งปม. 5 22,898.00   

13 23 ก.ค. 45 6625-002-0002 ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา งปม. 1 49,220.00   

14 23 ก.ค. 45 6625-002-0003 
ชุดทดลองเป�นลำดับข้ัน (PLC) รุYน 
0111 Series 

งปม. 1 124,869.00   

15 23 ก.ค. 45 7110-013-0003 
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพร�อมคอนโซล 
800´1500´800 มม. 

งปม. 5 22,898.00   

16 23 ก.ค. 45 6105-004-0002 
มอเตอร�กระแสสลับ 3 เฟส 2 
ความเร็ว พร�อมเบรก 

งปม. 1 33,705.00   

17 23 ก.ค. 45 6625-006-0001 
ดิจิตอลมัลติเตอร�แบบตั้งโต4ะ รุYน 
1604 

งปม. 5 29,960.00   
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

18 23 ก.ค. 45 7110-013-0003 
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพร�อมคอนโซล 
800´1500´800 มม. 

งปม. 5 22,898.00   

19 23 ก.ค. 45 6625-005-0005 
ออสซิสโลสโคป 2 เส�น ภาพ ขนาด 
DC-20 MHz 

งปม. 5 21,400.00   

20 23 ก.ค. 45 6625-005-0013 
ชุดเครื่องฝ~กซYอมเครื่องใช�ไฟฟTา รุYน 
0534 Series 

งปม. 1 164,994.00   

21 23 ก.ค. 45 6625-005-0021 
ชุดฝ~กหม�อแปลงไฟฟTา รุYน 0526 
Series 

งปม. 1 179,760.00   

22 23 ก.ค. 45 7110-013-0001-5 
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพร�อมคอนโซล 
800´1500´800 มม. 

งปม. 5 17,548.00   

23 7 ก.ค. 45 
 7110-013-0005-
10 

โต4ะทดลองทางไฟฟTาพร�อมคอนโซล 
800´1500´800 มม. 

งปม. 5 17,548.00   

24 20 ต.ค. 46 6625-005-0022 ชุดประลองไฟฟTาและทดสอบ งปม. 1 170,000.00   

25 20 ต.ค. 46 6625-005-0023 ชุดฝ~กเครื่องมือวัดไฟฟTา งปม. 1 150,000.00   

26 20 ต.ค. 46 7110-001-0005 ตู�เหล็กบานเลื่อนกระจก งปม. 2 7,200.00   

27 20 ต.ค. 46 6625-005-0024 ชุดฝ~กหาข�อบกพรYองของแสงสวYาง งปม. 1 35,000.00   

28 20 ต.ค. 46 6625-005-0025 ชุดทดลองเป�นลำดับข้ัน (PLC) งปม. 1 110,000.00   

29 20 ต.ค. 46 6625-005-0026 ชุดทดลองเซนเซอร�ทรานสดิวเซอร� งปม. 1 90,000.00   

30 20 ต.ค. 46 6625-005-0027 ชุดฝ~กไมโครโปรเซลเซอร�เบ้ืองต�น งปม. 1 38,000.00   

31 20 ต.ค. 46 6625-005-0028 ชุดฝ~กไมโครโปรเซลเซอร�ทางไฟฟTา งปม. 1 48,000.00   

32 20 ต.ค. 46 6625-005-0031 เครื่องกำเนิดไฟฟTารถยนต� 12 โวล� งปม. 10 33,000.00   

33 20 ต.ค. 46 6625-005-0032 ชุดฝ~กหม�อแปลงไฟฟTา งปม. 1 160,000.00   

34 27 มิ.ย. 48 5821-005-0002 
ชุดจานรับสญัญาณดาวเทียมพร�อม
กลYองรับสญัญาณ 

งปม. 1 16,000.00   

35 27 มิ.ย. 48 7710-013-0004 ตู�เหล็กบานเลื่อนกระจก งปม. 1 7,500.00   

36 24 ม.ค. 50 7130-005-0005 โทรทัศน�สี ขนาด 29 น้ิว บกศ. 1 9,100.00   

37 15 มิ.ย. 50 4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บทียู บกศ. 8 29,000.00   

38 28 ก.ค. 54 6730-001-0004 Projectot บกศ. 1 21,293.00   

39 8 ก.ย. 54 5975-007-0002 
ชุดฝ~กปฏิบัติการระบบตดิตั้งไฟฟTา              
ห�องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟTา 

งปม. 1 1,995,000.00   

40 20 มิ.ย.55 5975-007-0002 ชุดห�องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟTา งปม. 1 397,000.00   

41 28 ก.ค. 54 6730-001-0003 เครื่อง Visual บกศ. 1 23,433.00   
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

42 19 ก.ย. 56 6625-002-0006 ห�องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็น งปม. 1 1,000,000.00   

43 9 ก.ย.57 4120-001-0006 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL 24200 
BTU 

อุดหนุน 1 29,500.00   

44 18 พ.ย. 57 3413-001-0091 สวYางไฟฟTาโรตารี ่ งปม. 1 5,900.00   

45 25 ม.ค. 58 7440-001-0013 คอมพิวเตอร�พร�อมโต4ะและเก�าอ้ี อุดหนุน 13 16,320.00   

46 14 พ.ค. 58 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ บกศ 2 12,840.00   

47 5-Apr-61 6625-002-0001 
ชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟTา 300w AC 
Machine 

งบลงทุน 1 780,000  

48 23-Feb-61 6625-002-0001 
ชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟTา 300w DC 
Machine 

งบลงทุน 1 685,000.00  

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกช/างกลโรงงาน 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 25 ม.ค.43 5110-013-0001   กรรไกรโยกตัดโลหะตั้งพ้ืน งปม. 1 70,000.00   

2 14 มิ.ย.44 3445-002-0001      เครื่องตัดโลหะแผYนตัดตรงเท�าเหยยีบ งปม. 1 128,000.00   

3 14 มิ.ย. 44 3441-005-0001     เครื่องพับกลYอง ขนาด 1200 มม. งปม. 1 166,000.00   
4 14 มิ.ย. 44 3449-003-0001     แทYนข้ึนรูป STAKE งปม. 1 198,500.00   
5 14 มิ.ย. 44  3441-006-0001    เครื่องม�วนโลหะแผYน 1200 มม. งปม. 1 77,500.00   
7 27 ส.ค. 45 4710-007-0002        ทYอบรรจุแก4สอะเซทีลีน งปม. 5 5,100.00 * 
8 27 ส.ค. 45  3438-009-0004       เครื่องเช่ือมไฟฟTาแบบ AC 300A งปม. 10 24,000.00   
9 11 ธ.ค. 51 7440-001-0020     เครื่องคอมพิวเตอร� บกศ. 1 25,000.00   

10 14 พ.ค. 52 3416-001-0001    
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย�เหนือแทYน 
150 มม. 

บกศ. 2 200,000.00   

11 20 มิ.ย. 53 6695-013-0001 เครื่องทดสอบแรงดึง งปม. 2 250,000.00   
12 2 ก.ค. 53 4120-001-0017     เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู อุดหนุน 1 24,900.00   
14 10 มิ.ย. 54 4120-001-0009 เครื่องปรับอากาศ 20,000 BTU บกศ. 1 25,000.00   

15 6 มิ.ย. 55 

4120-001-0012     ชุดตู�เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก 

อุดหนุน 

1 

222,453.00   
5130-007-0001      สวYานไฟฟTา ขนาด 13 มม. 1 

3432-009-0001    เครื่องเช่ือมไฟฟTา 1 

5130-010-0002      เครื่องพลาสมYาเอนกประสงค� 1 

16 17 ต.ค. 56 7430-008-0036       
เครื่องปริ้นเตอร� ink tank Canon 
MP-287 

บกศ. 1 5,200.00   
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งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

17 14 พ.ค. 57    6730-001-0004         เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ งปม 1 12,000.00   

18 5 มิ.ย. 57 3416-001-0091     
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย�เหนือแทYน 
150 มม. 

อุดหนุน 1 247,000.00   

19 1 ก.ย. 57 3417-001-0092     เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร�แชล งปม 1 397,550.00   
20 17 พ.ย. 57 6730-001-0004 เครื่องฉายเหนือศีรษะ บกศ. 1 15,000.00   
21 17 พ.ย. 57 6730-004-0005 เครื่องฉายทึบแสง อุดหนุน 1 20,000.00   

22 10 ก.พ. 58 3416-001-0092     
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย�เหนือแทYน 
125 มม 

งปม 2 124,000.00   

23 10 ก.พ. 58 3415-001-0091       เครื่องเจียรนัยแบบตั้งพ้ืน งปม 2 21,400.00   

24 12 พ.ค. 58 3405-001-0092 
เครื่องเลื่อยสายพาน (ไม�) พร�อม
อุปกรณ� 

งปม 1 246,100.00   

25 14 พ.ค. 58 6730-004-0004 เครื่องฉายภาพทึบแสง บกศ 1 12,500.00   
26 28 พ.ค. 58 3413-001-0091 เครื่องเจาะตั้งโต4ะขนาด 13 มม. งปม 3 18,000.00  
27 25 พ.ค. 58 5210-004-0091 เวอร�เนียร�ไฮเกจ ขนาด 500 มม งปม 1 7,000.00  

28 28 ก.ค. 59 
3416-001-

0001/592-01 
เครื่องกลึง (Lathe) รุYน : SL-410X4G รายได� 2 46,500.00  

29 26 มิ.ย. 60 
7110-007-001-

0015 
โต4ะเขียนแบบขนาด 60x100 cm 
ปรับมุม 0.90 องศา 

อุดหนุน 15 2,910.00  

30 11 ก.พ. 62 3416-101-0001 
ครุภณัฑ�ห�องปฏิบัติการงานกลึง
เบ้ืองต�นพร�อมอุปกรณ� 

งบลงทุน 6 1,488,000.00  

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกวิชาการบัญช ี

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 12.ก.ย.41 7430-001-0001 เครื่องพิมพ�ดีดภาษาไทย โอลิมเป�ย  งปม 35 11,000.00  

2 12.ก.ย.41 7430-001-0036 เครื่องพิมพ�ดีดอังกฤษ โอลิมเป�ย  งปม 35 11,000.00   

3 24 ส.ค. 51 7430-001-0005 
เครื่องพิมพ�ดีดภาษาไทย ยีห่�อ
โอลิมเป�ย แครYยาว 15 น้ิว 

 
บกศ 

 
5 

 
11,000.00 

  

4 24 ส.ค. 51 7430-002-0001 
เครื่องพิมพ�ดีดอังกฤษ ยี่ห�อโอลมิเป�ย 
แครYยาว 15 น้ิว 

บกศ 5 11,000.00  

5 6 ม.ค. 53 7730-005-0001 ทีวีสี 29 น้ิว  บกศ 1 9,000.00  

6 14 ก.ค. 54 6730-004-0004 เครื่อง Visual บกศ 2 23,433.00  

7 14 ก.ค. 54 6730-001-0004 เครื่อง Projector บกศ 4 21,293.00  

8 28 ก.ค. 57 7440-001-0013 เครื่องคอมพิวเตอร� ยี่ห�อ Lemel อุดหนุน 10 13,482.00   
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ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

9 14 พ.ค. 57 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ งปม 2 12,000.00   

10 14 พ.ค. 58 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ บกศ 1 12,840.00   
 

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ แผนกวิชาสามัญสมัพันธ� 

ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน 
 ราคาหน/วย

ละ  
หมายเหตุ 

1 26 ม.ค. 47 7440-009-0005 

ชุดทดลองไฟฟTาอิเล็กทรอนิกส�พ้ืนฐาน 

งปม. 

1 

124,000.00 ศูนย�วิทย� หูฟjง 1 

มัลตมิิเตอร� แบบอนาลอก 2 

2 26 ม.ค. 47 7440-009-0009 

ชุดทดลองการอนุรักษ�พลังงาน 

งปม. 

1 

76,000.00 ศูนย�วิทย� 

วงล�อแม4กซ�เวลล� 1 

เซ็นเซอร�จบัเวลาแบบแสดงผลด�วย
ตัวเลข 

1 

สวิทซ�ปลYอยวัตถุ พร�อมสายกด 1 
แหลYงจYายไฟสำหรับตัวเซ็นเซอร�จับ
เวลา 

1 

3 26 ม.ค. 47 7440-009-0007 

ชุดทดลองแมYเหล็ก 

งปม. 

1 

12,000.00 ศูนย�วิทย� จานกลมแบYงสเกล 1 

สวิทซ�ปลYอยวัตถุ พร�อมสาย 1 

4 24 ม.ค. 47 7440-009-0011 

ชุดทดลองแรง-การสั่น 

งปม. 

1 

151,000.00 ศูนย�วิทย� 

แหลYงจYายไฟ ท่ีเหมาะสมกับชุดทดลอง 1 

วงจรแปลงสญัญาณแบบ Bridge 
rectifier ขนาด 3 VAC 

1 

มัลตมิิเตอร�แบบดิจติอล 1 

สายไฟสำหรับตYอวงจร 12 

อุปกรณ�จับยดึวัตถุกับแทYงเหล็ก 4 

ไม�เมตรพร�อมท่ียึดจับ 1 

5 20 ส.ค. 50 7730-005-0006 โทรทัศน�สี 29 น้ิว จอแบน บกศ. 1 9,900.00 ห�อง306 

6 30 ม.ค. 52 7730-005-0009 โทรทัศน�สี 29 น้ิว บกศ. 1 10,000.00 ห�องพักครู 
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ลำดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป* 
  หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน 
 ราคาหน/วย

ละ  
หมายเหตุ 

7 5 ก.ค. 53 5821-005-0002 
ชุดจานรับสญัญาณดาวเทียมพร�อม
กลYองรับสญัญาณ 

บกศ. 2 11,100.00   

8 28 ก.ค. 54 6730-001-0003 เครื่อง Visual บกศ. 1 23,433.00 
  

9 28 ก.ค. 54 6730-001-0004 Projector บกศ. 1 21,293.00 ห�อง 305 

10 15 ส.ค. 54 4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ บกศ. 1 25,000.00 ห�องพักครู 

11 24 ต.ค. 56 6930-004-0001 

ศูนย�การเรียนรู�วิทยาศาตร�พ้ืนฐาน 
ประกอบด�วย 
-โซนแสง 
-โซนเสียง 
-ชุดการแยกเสยีง 
-โซนแรงและการเคลื่อนท่ี 
-โซนไฟฟTาและแมYเหล็ก 
-โซนหนYวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
-โซนรYายกายสุขภาพ 
-ระบบปรับอากาศ 

อบจ.สระบุร ี 1 ห�อง 4,954,000.00  

12 26 ก.ย. 57 6930-004-0002 

ศูนย�การเรียนรู�คณติศาสตร� 
ประกอบด�วย 
-โซนสนุกคิดกับทฤษฎ ี
-โซนสนุกกับภาพมายา 
-โซนสนุกกับสมาธิและการรับรู� 

อบจ.สระบุร ี 1 ห�อง 5,000,000.00  

13 26 ต.ค. 57 6730-004-0004 เครื่องฉายภาพทึบแสง งปม.     

14 21 พ.ค. 57 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ งปม.     

15 14 พ.ค. 58 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอร�พร�อมจอรับภาพ บกศ     

16 14 พ.ค. 58 6730-004-0004 เครื่องฉายภาพทึบแสง บกศ 1 12,500.00   
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานประชาสัมพันธ� 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 20 มิ.ย. 55 7440-010-0001       Power Amp 250 watts บกศ. 1 7,100.00   

2 20 มิ.ย. 55  5965-001-0001       ไมค�ลอย (2 อัน) บกศ. 1 7,000.00 ชำรุด 

3 20 มิ.ย. 55  5965-001-0002       ไมค�ลอย (2 อัน) พร�อม AC-DC บกศ. 1 7,500.00   

4 2 ส.ค. 56 9905-011-0001   หินอYอนปTายวิทยาลัย บกศ. 1 61,500.00   

5 17.พ.ค.59 
6720-001-0001-

592-01 
กล�องถYายรูป รายได� 1 10,990.00   

6 17.พ.ค.59 
6710-002-0001-

592-01 
กล�องวีดีโอ รายได� 1 9,990.00   

7 12 ก.ย. 59 
7110-013-

0001/592-01 
โต4ะทำงานไม�เข�ามมุ รายได� 1 6,000.00   

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานสวัสดิการ นักเรียน 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 17 พ.ค. 62 3510-001-0001 ตู�ซักผ�าหยอดเหรียญ รายได� 1 13,268.00   

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานแนะแนว 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 19 พ.ย. 61 7440-002-0001 โน4ตบุ4ค HP Corel3-7020U กยศ. 1 14,490.00   

2 19 พ.ย. 61 7430-008-0002 
เครื่องพิมพ�เอกสาร Brotherแบบ 
inkjet Color  

กยศ. 1 6,790.00  

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานหลักสูตรระยะสัน้ 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 1 มี.ค. 60 
3405-001-

0001/602-01 
เครื่องเลื่อยสายพานพร�อมอุปกรณ� งปม 1      25,000.00    
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานส/งเสริมผลิตผลการค�าและการประกอบธุรกิจ 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 31 ส.ค. 59 
7430-008-

0002/591-01 
เครื่องพิมพ� Epson 
L220+inktank 

อุดหนุน 1 5,200.00 ชำรุด 

2 31 ส.ค. 59 
4130-009-0003-

/592-01 
เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00 ชำรุด 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ ผู�อำนวยการ 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ   
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 9 ธ.ค. 52 
7115-006-

0001/522-002 
ตู�โชว�ชุดไม�สัก อุดหนุน 3 12,000.00   

2 6 ม.ค. 53 7730-005-0001 ทีวีสี 38 น้ิว บกศ 1 9,000.00  

3 8 ม.ค. 58 
4110-001-
0001/592-01 

ตู�เย็นห�องผู�บริหาร รายได� 1 5,800.00   

4 13 ส.ค. 58 7110-013-0001 โต4ะทำงานไม�สัก อุดหนุน 1 22,200.00   

5 14 ม.ค. 59 
7105-007-

0002/592-01 
โซฟาหลุยส� รายได� 1 49,532.71   

6 19 ต.ค. 54 
4120-001-0001 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
BTU 

อุดหนุน 1 30,000.00   

7 3 มี.ค. 60 
7115-006-

0001/602/001 
ตู�ไม�กระจกเป�ดเก็บของ รายได� 2 6,500.00   

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานปกครอง 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 31 ส.ค. 59 
4130-009-0013-

/592-11 
เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00  
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ� 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 10 พ.ย. 54 
    7440-001-

0029  
เครื่องคอมพิวเตอร�ของงานวิจัย อุดหนุน 1 25,000.00   

2 9 ก.ย. 59 
7430-008-0006-

592-01 
เครื่องพิมพ� Epson L220 รายได� 1 5,200.00  

3 9 ก.ย. 59 
4130-009-

0015/592-01 
เครื่องคอมพิวเตอร�พร�อม CPU รายได� 1 23,900.00  

 
 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ รองผู�อำนวยการฝ@ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ      
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 16 ก.ค. 58 
7440-001-

0003/594-02 
เครื่องคอมพิวเตอร� ผลิตผล 1 25,920.00   

2 12 ก.ย. 59 7110-013-0001 โต4ะทำงาน อุดหนุน 1 6,000.00  

3 9 ก.ย. 59 
7430-008-

0004/591-01 
เครื่องพิมพ� Epson L220+ink 
tank 

อุดหนุน 1 5,200.00 ชำรุด 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ รองผู�อำนวยการฝ@ายวิชาการ 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ   
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

1 7 ก.ค. 55 7105-007-0001 โซฟาไม� อุดหนุน 1 15,000.00   

2 14 มี.ค. 57 7110-013-001 โต4ะทำงานผู�บริหาร รายได� 1 6,000.00  

3 16 ก.ค. 58 
7440-001-
0002/594-01 

เครื่องคอมพิวเตอร� ผลิตผล 1 25,920.00   

4 20 ธ.ค. 58 4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ อุดหนุน 1 25,000.00   

5 9 ก.ย. 59 
7430-008-

0003/591-01 
เครื่องพิมพ� Epson L220+ink 
tink 

อุดหนุน 1 5,200.00   

6 28 ธ.ค. 61 
7430-008-

0001/611-01 
เครื่องพิมพ� HP Laserjet Pro 
M102a 

รายได� 1    4,560.00    
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ�  คงเหลือ รองผู�อำนวยการฝ@ายบริหารทรัพยากร 

ลำดับท่ี วัน เดือน ป* 
 หมายเลขประจำ     
วัสดุ - ครุภัณฑ� 

รายการ ขนาด ลักษณะ ได�มาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ 

2 9 มิ.ย. 58 7110-013-0001 โต4ะทำงาน รายได� 1 6,000.00  

3 20 ธ.ค. 58 7440-002-0001 โน4ตบุ4ก อุดหนุน 1 25,000.00  

4 30 ส.ค. 62 7440-002-0002 คอมพิวเตอร� (โน4ตบุ4ก) รายได� 1 31,900.00  



ขอ้มูลสถานศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  ����            83 

 

 

 

งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 

 

ประเภทท่ี 9  
ข�อมูลจังหวัดสระบุร ี

ขอ้มูลทั#วไป 

ท่ีตั้ง เนื้อท่ี และอาณาเขต 

จังหวัดสระบุรี ต้ังอยู�ภาคกลางของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร ละติจูดท่ี 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟ/ลิปดาเหนือ กับ ลองติจูดท่ี 100 องศา 54 
ลิปดา 35.58478 ฟ/ลิปดาตะวันออก อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย;ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตาม
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม�น้ำเจ?าพระยาแยกเข?า
แม�น้ำป@าสักประมาณ 165 กิโลเมตร 

เนื้อท่ี  
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 3,576.486 ตร.กม.หรือประมาณ 2,235,304 ไร� คิดเปDนร?อยละ 0.70 
ของพ้ืนท่ีประเทศ 

อาณาเขต       
จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดใกล?เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต�อกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดต�อกับอำเภอปากช�อง อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ?านนา จังหวัด
นครนายก 

ทิศใต�            ติดต�อกับอำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน?อย อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก    ติดต�อกับอำเภอภาชี อำเภอท�าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 
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แผนภูมิแสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 

 

 
สักษณะภูมิประเทศ 

     พ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีเปDนส�วนหนึ่งของบริเวณลุ�มน้ำท่ีราบลุ�มภาคกลางรวมกับอีกส�วนหนึ่งของทิวเขา
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปมีลักษณะแตกต�างกันอย�างเห็นได?ชัด3ลักษณะ คือ บริเวณท่ีราบ
ลุ�มบริเวณเขาหย�อมหรือเขาเต้ีย และบริเวณเขาสูง 

ลักษณะดิน 

     โดยท่ัวไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปJง ท่ีมีการระบายน้ำเลวหรือค�อนข?างเลวใช?ทำนาปลูก
ข?าว บางแห�งมีชั้นของสารจาไรไซท;อยู�ต้ืน มีปฏิกิริยาเปDนกรด ซ่ึงเปDนพิษต�อข?าว บางแห�งอาจมีน้ำท�วม
ทำให?ผลผลิตสูญเสีย สำหรับดินเหนียวท่ีมีการระบายน้ำดีและมีความลาดชันใช?สำหรับปลูกพืชไร�และไม?
ผลบางแห�งพบชั้นกรวดหนาแน�นอยู�ต้ืน และบางแห�งถูกกัดกร�อน ส�วนท่ีมีความลาดชันสูง ๆ จะเปDน
ภูเขาบางแห�งพบชั้นหินพ้ืนอยู�ตื้น ซ่ึงใช?เปDนท่ีป@า 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

     จังหวัดสระบุรีเปDนจังหวัดท่ีมีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร?อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna 
Climate ,Aw) ระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซ่ึงลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน?อย
แห?งแล?งในฤดูหนาว และอุณหภูมิค�อนข?างสูงในฤดูร?อนและค�อนข?างจะหนาวเย็นในฤดูหนาวและมีฝน
ตกชุกในช�วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

อุณหภูมิ 

     จังหวัดสระบุรีเปDนจังหวัดในภาคกลางและอยู�ลึกเข?ามาในแผ�นดินปกติมีอุณหภูมิค�อนข?างสูง จึงทำ
ให?อากาศร?อนอบอ?าวในฤดูร?อน ส�วนในฤดูหนาวไม�หนาวจัดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป̀28-29องศา
เซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย23-24 องศาเซลเซียสเดือน
เมษายนเปDนเดือนท่ีมีอากาศร?อนจัดท่ีสุดในรอบป̀ ส�วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวท่ีสุดในเดือนมกราคม 

ฝน 

     ซ่ึงฝนท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสระบุรีส�วนใหญ�เปDนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต?และร�อง
ความ   กดอากาศต่ำท่ีพัดผ�านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช�วงฤดูฝน โดยตลอดท้ังป̀มีจำนวนวันฝน
ตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วันนอกจากนี้ในบางป̀อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผ�านเข?ามาในบริเวณจังหวัด
สระบุรีหรือจังหวัดใกล?เคียง  ทำให?มีฝนตกเพ่ิมข้ึนได?อีก 
สภาพการปกครอง การเมือง 

ประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดสระบุรี ป, 2562 

อำเภอ จำนวนประชากร
(ชาย) 

จำนวนประชากร 
(หญิง) 

จำนวนประชากร 
(รวมท้ังหมด) 

จำนวนครัวเรือน 

อำเภอเมืองสระบุรี 51,550 61,337 118,887 119,026 

อำเภอแก�งคอย 44,583 49,856 94,439 100,869 

อำเภอหนองแค 46,109 45,884 91,993 94,390 

อำเภอวิหารแดง 13,886 18,981 32,867 38,841 

อำเภอหนองแซง 5,158 7,619 12,777 15,932 
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อำเภอ 
จำนวนประชากร

(ชาย) 
จำนวนประชากร 

(หญิง) 
จำนวนประชากร 

(รวมท้ังหมด) 
จำนวนครัวเรือน 

อำเภอบ?านหมอ 17,287 20,811 38,098 42,760 

อำเภอดอนพุด 2,410 3,318 5,728 6,773 

อำเภอหนองโดน 5,103 6,805 11,908 14,052 

อำเภอพระพุทธบาท 24,666 31,197 55,863 64,870 

อำเภอเสาไห? 13,373 16,115 29,488 33,854 

อำเภอมวกเหล็ก 24,391 28,127 53,058 56,544 

อำเภอวังม�วง 8,851 9,875 18,726 20,103 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 15,198 18,156 33,354 36,996 

รวม 273,105 318,081 591,186 645,010 

 

ท่ีมา: ท่ีทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 31 ธันวาคม 2562 

 

     ประชากร ณ  เดือน  มกราคม 2559 รวม ท้ั งสิ้ น  645,010 คน  เปD นชาย 273,105 คน               

หญิง 318,081 คน สำหรับอำเภอท่ีประชากรมากท่ีสุด ได?แก� อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 118,887 คน 

รองลงมา อำเภอแก�งคอย จำนวน 94,439 คน และอำเภอหนองแค จำนวน 91,993 คน 

 

หน0วยการปกครอง 

   จังหวัดสระบุรีแบ�งเขตการปกครองออกเปDน 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู�บ?าน  

    การปกครองส�วนท?องถ่ิน ประกอบด?วย  

- องค;การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง  

- เทศบาลเมือง 4 แห�ง 

- เทศบาลตำบล 34 แห�ง 

- องค;การบริหารส�วนตำบล 70 แห�ง 
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อำเภอ เนื้อท่ี(ตร.กม.) ตำบล หมู�บ?าน เทศบาล

เมือง/ตำบล 

อบต. ชุมชน 

1.เมืองสระบุรี 301.63 11 77 4 7 29 

2.แก�งคอย 801.16 14 117 2 11 16 

3.หนองแค 262.87 18 181 4 15 20 

4.วิหารแดง 204.50 6 54 1 5 - 

5.หนองแซง 87.08 9 69 4 5 - 

6.บ?านหมอ 203.58 9 79 6 4 - 

7.ดอนพุด 58.71 4 28 2 6 30 

8.หนองโดน 88.07 4 34 2 6 - 

9.พระพุทธบาท 287.07 9 68 1 6 - 

10.เสาไห? 111.81 12 102 1 3 - 

11.มวกเหล็ก 681.44 6 80 1 1 - 

12.วังม�วง 338.00 3 31 3 1 - 

13.เฉลิมพระเกียรติ 150.57 6 53 1 6 - 

รวม 3,576.486 111 973 32 76 95 

 
ท่ีมา : สำนักงานจังหวัดสระบุรี ณ ธันวาคม 2562 
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การเลือกตั้ง 

   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู?แทนราษฎร ป̀ พ.ศ. 2558 แบ�งเปDน 4 เขต ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี 1 : อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
เขตเลือกต้ังท่ี 2 : อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ?านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด  

และอำเภอเสาไห? 
เขตเลือกต้ังท่ี 3 : อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแซง 
เขตเลือกต้ังท่ี 4 : อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม�วง และอำเภอแก�งคอย 
 

ตราสัญลักษณ3 

 
ตราประจำจังหวัดสระบุรี 
รูปมณฑป 

หมายถึง สถานท่ีอันเปDนท่ีเคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยท้ังประเทศ เปDนรูป
มณฑปปลูกครอบรอยพระพุทธบาทขององค;สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ?าต้ังอยู�ท่ีวัดพระพุทธบาท     
ราชวรมหาวิหารตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีดอกไม?ประจำจังหวัด 
 
ช่ือดอกไม� ดอกสุพรรณิการ3 
  ชื่อวิทยาศาสตร; Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg 
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ต�นไม�ประจำจังหวัด 
ช่ือพรรณไม� ตะแบกนา 
  ชื่อวิทยาศาสตร; Lagerstroemia floribund 

 
 

ท่ีมาของข�อมูล 

- http://www.saraburi.go.th/web2/files/com_news_devpro/2019-
08_e158e8c878b1e4c.pdf 
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