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ประเภทที่ 1
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
“คุณธรรมเดน

เนนความรู คูอาชีพ”

ตนไมประจำวิทยาลัย
“ตนแคนา”
สีประจำวิทยาลัย
“ขาว-เขียว”
เพลงประจำวิทยาลัย
“เพลงมารชการอาชีพหนองแค”
เอกลักษณ&สถานศึกษา
“บริการวิชาชีพสูชุมชน”
อัตลักษณ&นักเรียน นักศึกษา
“ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ระเบียบวินัยดี มีมารยาท ”
คำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ขอ 1 พวกเราเป*นไทย เราตองสละชีพเพื่อชาติ เราตองบำรุงศาสนา เราตองรักษา
พระมหากษัตริย
ขอ 2 เราจะตองประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ มีความซื่อสัตยตอตนเอง
และผูอื่น
ขอ 3 เราจะไมทำตนใหเป*นที่เดือดรอนแกตนเองและผูอื่น
ขอ 4 เราจะตองเทิดทูน เคารพเชื่อฟ9งบิดา มารดา และครู-อาจารย
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ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัย การอาชี พหนองแคโดยการมี สวนรวมของครู บุ คลากรทางการศึ กษา และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดรวมกันวิเคราะหประเมินสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก จุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
ขอจำกั ดของวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป* นวิสัยทั ศน พัน ธกิจ เป? าประสงค และประเด็ นยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน& (Vision)
วิสัยทัศนเป*นความคาดหวังของสถานศึกษาที่ตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดกำหนดวิสัยทัศนไว ดังนี้
“มุงมั่นจัดอาชีวศึกษา พัฒนาคุณธรรม สูความเป*นเลิศ”
3.2 พันธกิจ (Mission)
สถานศึกษากำหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กำหนดไว ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
พันธกิจที่ 3 สงเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการผูสอนใหกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 4 สงเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
พันธกิจที่ 5 ป9จจัยพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา
3.3 กลยุทธ& (Strategy)
กลยุทธ หมายถึง การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแตละพันธกิจเพื่อใหประสบความสำเร็จตาม
เป?าประสงคที่กำหนดไว โดยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดวิธีการดำเนินงานของแตละพันธกิจ จำนวน
5 พันธกิจ ดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ&
1 พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จ
พั ฒ นาใหผู เรี ย นสามารถสำเร็ จ การศึ กษาภายใน
1
การศึกษาใหมีคุณภาพ
ระยะเวลาที่กำหนด
พั ฒ น าให ผู เรี ย น แ ล ะ ผู ส ำเร็ จ ก ารศึ ก ษ ามี
2
คุณลักษณะที่พึงประสงค
พัฒนาใหผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
3
ในการเป*นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
4 สงเสริ มสนั บสนุ นใหผู เรี ยนจั ดทำ และจั ด ใหมี ก าร
ประกวด เผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย โดยสามารถนำไปสูการ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ที่

พันธกิจ

ที่
5

6

7

8

2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ 1
สอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ
2
3 สงเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการ
ผูสอนใหกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน

1

2

3

4

กลยุทธ&
แขงขัน การนำไปใชประโยชนและไดรับรางวัล
ส งเส ริ ม ให ผู เรี ย น เข าแ ข งขั น เพื่ อ ให ได รั บ
ประสบการณและไดรั บ รางวั ล จากการแขงขั น
ทักษะวิชาชีพ
พั ฒ นาใหผู สำเร็ จ การศึ ก ษามี ผ ลการประเมิ น
มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ งแรกตามการประเมิ น ผล
ของหลักสูตร
พัฒนาใหผูสำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา
(V-NET)
จั ด ให มี การประเมิ น ความพึ งพอใจของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาที่ผูสำเร็จการศึกษาเขา
ศึกษาตอ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเป*นระบบ โดยเกิ ด
จากความรวมมื อของสถานประกอบหรื อหนวยงานที่
เกี่ยวของ
สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเป*นสำคัญ
สงเสริ ม ใหครู จั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุงเนนสมรรถนะอาชี พและบู รณาการคุ ณ ธรรม
จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริ ม ใหมี จ ำนวนครู ที่ จ บการศึ ก ษาตรงหรื อ
สั ม พั น ธกั บ รายวิ ช าที่ ส อน และเพี ย งพอในการ
จัดการเรียนการสอน
สงเสริม สนั บ สนุน ใหครูไดเขารับ การการพั ฒ นา
ตนเองดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพั นธ
กับรายวิชาที่สอน
บริหารงานสถานศึกษา แบบมีสวนรวม โดยมีการ
จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงาน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ที่

พันธกิจ

4 สงเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีสวนรวม

5 ป9จจัยพื้นฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
ความมุงหมายของการจัดการศึกษา

ที่

กลยุทธ&
ประจำปP ที่ ผ านการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
5 สงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน
การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางเป*นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
1 จั ด การเรีย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่
เนนสมรรถนะของผูเรียน
2 ใหมีการระดมทรัพยากร เพื่ อสรางเครือขายความ
รวมมื อดานการจั ด การความรู และนวัต กรรมการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา
3 สงเสริ ม ใหผู บริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และผูเรียนเป*นผูมีจิตอาสาดวยการใชวิชาการและ
วิชาชีพสรางประโยชนในการใหบริการชุมชนและ
สังคม
1 กำกับดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการใหมีความพรอมและเพียงพอตอการ
ใชงานของผูเรียนหรือผูใชบริการ
2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพ
3 จัดใหมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่มีความ
พรอมและเพียงพอสำหรับใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูสนใจใชบริการ
4 จัดใหมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับ
ใหบริการจัดการระบบสารสนเทศ
5 จัดใหครูและผูเรียนเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงของสถานศึกษา
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3.4 พันธกิจวัตถุประสงค&กลยุทธ&เปBาประสงค&แผนงานโครงการตัวชี้วัด
สถานศึกษาไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษาดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ
1. วัตถุประสงค&
1.1 เพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรูตามหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียน
หรือทำงาน ใหเป*นไปตามมาตรฐานวิชาชีพผูสำเร็จ
1.2 พัฒนาใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.3 เพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาใหมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)
1.4 เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาจัดแสดง เผยแพรผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย
1.5 เพื่ อสงเสริมสนั บสนุ นใหครู และผู เรี ยนจั ดทำนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ งานสรางสรรค หรื อ
งานวิจัยสงเสริมสนับสนุนใหครู และผูเรียนจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.6 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครู และผูเรียนนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
เขารวมแสดง แขงขัน และไดรับรางวัล ตลอดจนการนำไปใชประโยชน
1.7 เพื่อสงเสริมผูเรียนใหไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.8 เพื่ อใหมี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของสถานประกอบการและสถานศึ กษาที่ ผู สำเร็ จ
การศึกษาเขาศึกษาตอ
2. กลยุทธ&
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ มีจำนวน
8 กลุยทธ& ดังนี้
2.1 กลยุทธ&ที่ 1 พัฒนาใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.1.1 เปBาประสงค&
รอยละของผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้นสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม
2) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
3) โครงการประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียน
4) โครงการกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูความสำเร็จเพื่อแกไขป9ญหาการออกกลางคัน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมออกเยี่ยมบานนักศึกษา
(2) การแตงตั้งครูที่ปรึกษา
(3) งานรายงานพบครูที่ปรึกษา
(4) โครงการกำกับดูแลพฤติกรมนักเรียน นักศึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) จำนวนผูสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
2) จำนวนผูเรียนที่ออกกลางคันลดลง
2.2 กลยุทธ&ที่ 2 พัฒนาใหผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค&
2.2.1 เปBาประสงค&
1) ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป*น
ประชาธิปไตย
2) ผู เรี ย นทำงานรวมกั บ ผู อื่ น ไดอยางเป* น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู นำ กลาแสดงออก ภู มิ ใจ
ในความเป*นไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิป9ญญาไทย
3) ผูเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “คายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
นักศึกษาใหม
2) โครงการพิธีไหวครู พิธีบวงสรวง และพิธีครูชาง
3) โครงการรณรงคป?องกันและแกไขป9ญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป*นหนึ่งโดย
ไมพึ่งยาเสพติด
4) โครงการรักและผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (กิจกรรมหนาเสาธง)
5) โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
6) โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
7) โครงการสงเสริมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
8) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น
9) โครงการกิจรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
10) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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2) จำนวนผู เรี ย นที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคานิ ย มที่ พึ ง ประสงค ประกอบดวย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และ เสียสละเพื่อสวนรวม มีความเป*นประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางเป*นกัลยาณมิตร มีภาวะ ผูนำ กลาแสดงออก
2.3 กลยุ ท ธ& ที่ 3 พั ฒ นาใหผู เรี ย นและผู สำเร็ จ การศึ ก ษามี ส มรรถนะในการเปI น
ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
2.3.1 เปBาประสงค&
1) จำนวนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเป*นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
2) ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
2.3.2 แผนงานโครงการ
1) การดำเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
3) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพผู เรี ย น“การสรางจิ ต สำนึ ก ในการเป* น
ผูประกอบการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ”
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) ผูเรียนที่ผานการพัฒนาการเป*นผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2) ผูเรียนที่ประสบความสำเร็จสูการเป*นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
3) ผลปรากฏผลการประเมิ น ผลศู น ยบมเพาะผู ประกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ
การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนด ระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว
2.4 กลยุทธ&ที่ 4 สLงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทำ และ จัดใหมีการประกวด เผยแพรLผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ& งานสรางสรรค& หรืองานวิจัย โดยสามารถนำไปสูLการแขLงขัน การนำไปใช
ประโยชน&และไดรับรางวัล ในระดับตLาง ๆ
2.4.1 เปBาประสงค&
ผลงานนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานสรางสรรค หรื อ งานวิ จั ย นำไปเผยแพร โดยการประกวด
จัดแสดง ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
2.4.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
2) โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับสถานศึกษา
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) มีวัฒนธรรมทางความคิด การสรางสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
2) เครื่องตนแบบที่สามารถใชงานจริงตามแนวความคิด
3) ผลงานสามารถนำไปใชในการแกป9ญหา หรือใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

8

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

4) แผนที่สนับสนุนและกำหนดภาระงานดานการสรางสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ไวอยางชัดเจน
2.5 กลยุทธ&ที่ 5 สLงเสริมใหผูเรียนเขาแขLงขัน เพื่อใหไดรับประสบการณ&และไดรับรางวัลจากการ
แขLงขันทักษะวิชาชีพ
2.5.1 เปBาประสงค&
มีการคัดเลือก เพื่อสงผูเรียนเขาแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ
2.5.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2) โครงการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
2.5.3 ตัวชี้วัด
1) จำนวนรางวัลของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ที่เขารวม
แขงขันในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาคและชาติ
2) ผูเรียนไดรับโอกาสแสดงคุณลักษณะของนักคิด นักประดิษฐ และนักสรางสรรคผลงานที่
สามารถนำไปพัฒนาหรือใชไดจริง
3) ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูบนเวทีตาง ๆ
2.6 กลยุทธ&ที่ 6 พัฒนาใหผูสำเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
ตามการประเมินผลของหลักสูตร
2.6.1 เปBาประสงค&
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษารอยละ 80 มีความรูสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแตละระดับการศึกษา
2.6.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2
2.6.3 ตัวชี้วัด
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
2) ผู สำเร็ จ การศึ กษามี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ไดแก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางป9ญญารวมทั้งเขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป9ญญาทองถิ่น มีจิตสำนึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสรางสิ่งแวดลอมทีดีมีบุคลิกภาพทีดี มีมนุษยสัมพันธ และวินัยในตนเอง ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ
3) ผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทำงานรวมกับผูอื่น การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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4) ผูสำเร็จการศึกษามี สมรรถนะอาชีพที่ป ระยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการ
ปฏิบัติจริงรวมทั้งสามารถประยุกตสูอาชีพ
2.7 กลยุทธ&ที่ 7 พัฒนาใหผูสำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตLคLาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
2.7.1 เปBาประสงค&
1) คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษามีความรูสามารถตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
2) ผลการทดสอบ V-NET สามารถนำไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
2.7.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบ V-NET
2) โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
2.7.3 ตัวชี้วัด
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
2) มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของครูมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) ตนสังกัดและสถานศึกษาทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและผูเรียน
4) สถานศึกษาสามารถนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไปใชในการปรับปรุง พัฒนาผูเรียน
5) ตนสังกัดและสถานศึกษาสามารถนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาครู
2.8 กลยุทธ&ที่ 8 จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและสถานศึกษาที่
ผูสำเร็จการศึกษาเขาศึกษาตLอ
2.8.1 เปBาประสงค&
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2556 ทั้ง 3 ดาน คือ (1) ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และ (3) ดานสมรรถนะวิชาชีพ
2.8.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา
2) งานสรุปผูสำเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขา
2.8.3 ตัวชี้วัด
1) การสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาเป*นรายบุคคลและไดรับขอมูล
ตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสำเร็จการศึกษาไปทำงาน หรือ
จากสถานศึกษาที่ผูสำเร็จการศึกษาตอ
2) ขอมูลผูสำเร็จการศึกษาจำแนกเป*น ผูที่ไดงานทำในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งปP
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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3) ขอมูลตอบกลั บที่ มีผลการประเมิ นความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชี พเฉลี่ย 4.51-5.00
ตั้งแตรอยละ 50
4) คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556
ทั้ง 3 ดาน คือ (1) ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค (2) ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ (3)
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
1. วัตถุประสงค&
1.1 เพื่อใหมีความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขามาพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
1.2 เพื่อสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป*นสำคัญ
2. กลยุทธ&
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ มีจำนวน 2 กลุยทธ& ดังนี้
2.1 กลยุทธ&ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยLางเปIนระบบ โดยเกิดจากความรLวมมือของสถาน
ประกอบการ หรือหนLวยงานที่เกี่ยวของ
2.1.1 เปBาประสงค&
จำนวนหลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ในการจัดการศึกษา
ทรัพยากรทางการศึกษากระบวนการเรียนรู บริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหมีการใชหลักสูตรที่
ทันสมัย สนองความตองการของผูใช
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาผูสอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
2) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินครูผูสอน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้
(1) การนิเทศการเรียนการสอน
(2) การประเมินครูผูสอน
(3) ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) แผนการจัดการเรียนรูและแผนการฝ_กอาชีพ
2) รายงานการประชุม ขอมูลการประสานงานกับสถานประกอบการ
3) หลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานเกี่ยวของ
4) ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม
กับผูเรียน
5) การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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6) ระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะ
2.2 กลยุทธ&ที่ 2 สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสูLการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปIนสำคัญ
2.2.1 เปBาประสงค&
คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษามีความรูสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
3) การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และประเมินครูผูสอน
4) โครงการดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยง
5) โครงการคายภาษาอังกฤษ English Camp
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) จำนวนแผนการเรี ย นรู รายวิ ช าที่ ถู ก ตอง ครบถวน สมบู ร ณ ดวยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณที่พึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2) จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และการบันทึกหลังการ
สอน
3) จำนวนครูที่นำผลจากการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน
4) ระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู
5) จำนวนครูที่แกไขป9ญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย
พันธกิจที่ 3 สLงเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการผูสอนใหกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
1. วัตถุประสงค&
1.1 เพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีกระบวนการจัดการใหครูผูสอนกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
1.2 เพื่อสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 เพื่อสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป*นสำคัญ
1.4 เพื่อสงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
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1.5 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหครูไดเขารับการศึกษา การฝ_กอบรม การเขารวมประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
1.6 เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
2. กลยุทธ&
พันธกิจที่ 3 สLงเสริมผูบริหารใหมีการบริหารจัดการผูสอนใหกาวทันและนำเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน มี 5 กลยุทธ& ดังนี้
2.1 กลยุทธ&ที่ 1 สLงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิ ธีก ารสอนที่ หลากหลาย ที่ มุLงเนนสมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม คL า นิ ย ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค& และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 เปBาประสงค&
1) ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบู รณาการคุณ ธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลั กษณะอัน พึ งประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) คุณลักษณะของผูเรียนเป*นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ใหมีการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสมรรถนะ
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และประเมินครูผูสอน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้
(1) การนิเทศการเรียนการสอน
(2) การประเมินครูผูสอน
(3) ประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) ครูผูสอนเขาใจในแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ครูผูสอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน
การประเมิ น ผลที่ ส งเสริ มการเรีย นรูของผู เรีย น โดยการนำเทคโนโลยี มาใชไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครูผูสอนออกแบบกิจกรรม และใชเทคโนโลยีการเรียนรูที่สอดคลองกับผลการเรียนรู
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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3) ครูผูสอนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได
4) ครูผูสอนเขาใจในแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ครูผูสอนสามารถออกแบบ เพื่อปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน
การประเมิ น ผลที่ ส งเสริ มการเรีย นรูของผู เรีย น โดยการนำเทคโนโลยี มาใชไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครูผูสอนออกแบบกิจกรรม และใชเทคโนโลยีการเรียนรูที่สอดคลองกับผลการเรียนรู
6) ครูผูสอนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
2.2 กลยุทธ&ที่ 2 สLงเสริมใหมีจำนวนครูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ&กับรายวิชาที่สอน
และเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
2.2.1 เปBาประสงค&
1) คุณลักษณะของครูเป*นเป*นผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
2) ครูที่เป*นผูรอบรูในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) มีครูที่เป*นผูรอบรูในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพื้นฐานของวิชา
2) มีครูผูสอนที่มีความเขาใจในเนื้อหากระบวนวิชาอยางลึกซึ้ง และสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดระบบ
3) ครูผูสอนสามารถนำเนื้อหาความรูและทฤษฎีพื้นฐานความรูที่สำคัญไปประยุกตใชในการ
สอนไดเป*นอยางดี
4) ครูผูสอนสามารถนำเอาความรูและประสบการณไปถายทอดใหกับผูเรียนไดทั้งทางตรงและ
ทางออม
5) ครู ผู สอนสามารถปรับ กระบวนการเรีย นการสอน และเทคนิ คการสอนไดสอดคลองกั บ
เป?าหมายของการเนื้อหาวิชา
2.3 กลยุทธ&ที่ 3 สLงเสริม สนับสนุน ใหครูไดเขารับการการพัฒนาตนเองดานวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ&กับรายวิชาที่สอน
2.3.1 เปBาประสงค&
1) คุณภาพของบุคลากรมีความกาวหนา และมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
2.3.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) โครงการผลิต พัฒนา เสริมสราง คุณภาพชีวิตครู
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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3) โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
4) โครงพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพแบบ PLC “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ”
5) โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
6) โครงการพัฒนาครูผูสอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) การจัดการเรียนการสอนของครูมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) ครูสามารถใชความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง
3) มีโอกาสและชวงเวลาคุณภาพเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
4) ครูไดออกแบบและนำความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู
5) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูสูงขึ้น
2.4 กลยุ ท ธ& ที่ 4 บริ ห ารงานสถานศึ ก ษา แบบมี สL ว นรL ว ม โดยมี ก ารจั ด ทำแผนพั ฒ นา
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปW ที่ผLานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2.4.1 เปBาประสงค&
สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีสวนรวมกับบุคคลชุมชนองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู
2.4.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
2) โครงการจัดหาภูมิป9ญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3) โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการในการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4) โครงพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพแบบ PLC “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ”
5) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปP
6) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปP
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) บรรยากาศและการสื่อสารดีขึ้น ลดความขัดแยง ลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพ
2) สถานศึกษามีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงไดมากขึ้น
3) ฝlายบริหารสามารถบริหารงานไดงาย การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
4) เกิดการระดมความคิดและอภิปรายรวมกันระหวางผูเกี่ยวของและเกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย
5) มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในการทำงานรวมกันตลอดจน
การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
2.5 กลยุทธ&ที่ 5 สLงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล อยLางเปIนระบบและมีประสิทธิภาพ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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2.5.1 เปBาประสงค&
1) ประสิทธิภาพการบริหารงานตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษาตาม
พันธกิจทั้ง 8 ดาน
2) สามารถอำนวยความสะดวก และใหบริการแกบุคลากรทุกหนวยงานดวยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความทันสมัยและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.5.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามดูแลผูเรียน SMIS
3) โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบการเขา-ออกของนักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความ
ถึงผูปกครอง
2.5.3 ตัวชี้วัด
1) การบริหารงานของสถานศึกษาตามพันธกิจมีผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดไว
2) ระบบสารสนเทศอำนวยความสะดวก และใหบริการแกบุคลากรทุกหนวยงานดวยความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3) สถานศึกษานำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางเป*นระบบ
และมีประสิทธิภาพ คือ
(1) ระบบป?องกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) การกำหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) การติดตั้งโปรแกรมAnti Virusเพื่อป?องกันไวรัสและกำจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย
(4) ฐานขอมูลมีการ Update เป*นป9จจุบัน
(5) ฐานขอมูลมีการสำรองอยางสม่ำเสมอ
พันธกิจที่ 4 สLงเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสLวนรLวม
1. วัตถุประสงค&
1.1 เพื่อใหมีการบริหารงานสถานศึกษาที่เกิดจากความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู
1.2 เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
2. กลยุทธ&
พันธกิจที่ 4 สLงเสริมใหมีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสLวนรLวม มีจำนวน 3 กลุยทธ& ดังนี้
2.1 กลยุทธ&ที่ 1 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เนนสมรรถนะของผูเรียน
2.1.1 เปBาประสงค&
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีสวนรวมกับบุคคลชุมชนองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ (MOU)
2) โครงการจัดหาภูมิป9ญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3) โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการในการดำเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) บรรยากาศและการสื่อสารดีขึ้น ลดความขัดแยง ลดตนทุน และเพิ่มคุณภาพ
2) สถานศึกษามีความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงไดมากขึ้น
3) ฝlายบริหารสามารถบริหารงานไดงายการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
4) เกิดการระดมความคิดและอภิปรายรวมกันระหวางผูเกี่ยวของและเกิดความคิดเห็นที่
หลากหลาย
5) มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในการทำงานรวมกันตลอดจน
การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
2.2 กลยุทธ&ที่ 2 ใหมีการระดมทรัพยากร เพื่อสรางเครือขLายความรLวมมือดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2.2.1 เปBาประสงค&
มีเครือขายความรวมมือดานการจัดการความรูและนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการจัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน นักศึกษา
2) โครงการประชุมครูแนะแนวเครือขาย
3) โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) สถานศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความพรอมในดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเป*นผูมีความรูความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
3) มีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิทยากรมืออาชีพ สถานที่ศึกษาดูงาน และ
หนวยงานตาง ๆ
2.3 กลยุทธ&ที่ 3 สLงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเปIนผูมีจิตอาสา
ใชวิชาชีพสรางประโยชน&ใหกับชุมชนและสังคม
2.3.1 เปBาประสงค&
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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คุณลักษณะของผูเรียนเป*นผูมีจิตอาสา สามารถนำความรูความสามารถดานวิชาการและ
วิชาชีพสรางประโยชนแกชุมชนและสังคม
2.3.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
2) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix it Center
3) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปPใหม
4) โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต
5) โครงการจิตอาสาเราทำดีดวยหัวใจ
6) โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
7) โครงการสงเสริมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
8) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
9) โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
10)
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น
2) มีการพัฒนาตนเองดานคุณธรรมพื้นฐาน เขน ประหยัด อดออม อดทน และความตรงตอ
เวลา รวมทั้งเป*นแนวทางในการใชชีวิตที่พึงระวังตอความเสี่ยงทั้งหลาย
3) เกิดการเรียนรูสิ่งที่แตกตางจากการปฏิบัติจริง การทำงานอยางจริงจังและการทำงานที่ไม
คำนึงถึงผลลัพธที่จะไดรับแตทำงานอยางเต็มที่
4) การทำประโยชนแกสวนรวมมากกวานึกถึงประโยชนสวนตน กอใหเกิดการใชชีวิตดวย การ
พึ่งพาตนเองและยึดหลักของความพอเพียงตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
พันธกิจที่ 5 บริหารปXจจัยพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ใหสามารถจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุLงหมายของการจัดการศึกษา
1. วัตถุประสงค&
1.1 เพื่ อกำกับดูแลและพัฒ นาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิ บัติการใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูใชบริการ
1.2 เพื่ อ ใหมี ร ะบบไฟฟ? า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศั พ ทหรื อ อิ น เทอรเน็ ต
อยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่ อใหมีแหลงเรียนรูและศูน ยวิทยบริการที่ มีความพรอมและเพี ยงพอสำหรับใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูสนใจใชบริการ
1.4 เพื่อใหมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับใหบริการจัดการระบบสารสนเทศ
1.5 เพื่อใหครูและผูเรียนเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

18

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

2. กลยุทธ&
พันธกิจที่ 5 บริหารปXจจัยพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา ใหสามารถจัดการเรียน การ
สอนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุLงหมายของการจัดการศึกษา มีจำนวน 5 กลุยทธ& ดังนี้
2.1 กลยุทธ&ที่ 1 กำกับดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการใหมีความ
พรอมและเพียงพอตLอการใชงานของผูเรียนหรือผูใชบริการ
2.1.1 เปBาประสงค&
1) ประสิทธิภาพการบริหารงานตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษาตาม
พันธกิจทั้ง 8 ดาน
2) สามารถอำนวยความสะดวก และใหบริการแกบุคลากรทุกหนวยงานดวยความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
3) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความทันสมัยและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2.1.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามดูแลผูเรียน SMIS
2) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
3) โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบการเขา-ออกของนักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความ
ถึงผูปกครอง
4) โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
5) โครงการปรับปรุงหองน้ำ
6) โครงการปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางอาคารสถานที่
7) โครงการจัดทำโตwะเกาอี้สำหรับโรงอาหาร
8) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมืองานอาคารสถานที่
9) โครงการปรับปรุงโรงอาหาร/โรงจอดรถจักรยานยนต
10) โครงการพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนกวิชาไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิกส
11) โครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบภาพหองประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ
12) โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร
13) โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
14) โครงการปรับปรุงซอมบำรุงรักษาเครื่องพิมพดีด
15) โครงการปรับปรุงหองพักครูแผนกวิชาการบัญชี
16) โครงการปรับปรุงหองเรียนทฤษฎีแผนกชางยนต
17) โครงการปรับปรุงรักษาสภาพแวดลอมงานอาคารสถานที่
18) โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.1.3 ตัวชี้วัด
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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1) จำนวนวั ส ดุ ส ำหรั บ ฝ_ ก ปฏิ บั ติ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณในหองปฏิ บั ติ ก าร มี ค วามเพี ย งพอ
พรอมและสมบูรณเพื่อการฝ_กปฏิบัติ
2) มีคูมือการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ
3) ระบบความปลอดภัยสภาพแวดลอม และบรรยากาศเอื้อตอการฝ_กปฏิบัติ
4) ผลการประเมิน ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ภู มิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ ห องเรี ยน หองปฏิ บั ติ การ โรงฝ_ กงานมี ผลการประเมิ นความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.51 - 5.00 ตั้ งแตรอยละ
80 ขึ้นไป
5) สภาพแวดลอมภายในหองเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน
2.2 กลยุทธ&ที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ
2.2.1 เปBาประสงค&
ระบบสาธารณูปโภคมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของวิทยาลัย
2) โครงการจัดซื้อวัสดุซอมระบบประปา
3) โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ?าภายในและภายนอกอาคาร
4) โครงการปรับปรุงหองน้ำ แผนกวิชาชางไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิกส
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) มีการใชระบบไฟฟ? า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ตอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) ระบบไฟฟ?า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพท หรืออินเทอรเน็ตเมื่อเกิดป9ญหา
สามารถแกไขขอขัดของไดอยางรวดเร็วและเกิดผลเสียหายนอยที่สุด
3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบไฟฟ?า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบโทรศัพท
หรืออินเทอรเน็ตมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
2.3 กลยุ ท ธ& ที่ 3 จั ด ใหมี แ หลL งเรี ยนรู และศู น ย& วิท ยบริ ก ารที่ มี ค วามพรอมและเพี ยงพอ
สำหรับใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูสนใจใชบริการ
2.3.1 เปBาประสงค&
สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการที่มีคุณภาพ
2.3.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการและหองสมุด
2.3.3 ตัวชี้วัด
1) ความเพียงพอของคอมพิวเตอร สำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
2) ความทันสมัยหลากหลายและเพียงพอของหนังสือตำราวารสารโสตวัสดุ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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3) จำนวนสื่อ อุปกรณ ฐานขอมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนการเรียนรูในศูนยวิทย
บริการ
4) ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือวารสารตำราโสตวัสดุ
5) สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
6) ชวงเวลาเปyด-ปyด และการใหบริการของเจาหนาที่
2.4 กลยุ ท ธ& ที่ 4 จั ด ใหมี ร ะบบอิ น เทอร& เน็ ต ความเร็ ว สู งสำหรั บ ใหบริ ก ารจั ด การระบบ
สารสนเทศ
2.4.1 เปBาประสงค&
1) มีระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาที่เป*นมาตรฐาน
2) ผูบริหารมีขอมูลที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพประกอบการตัดสินใจดานการบริหาร
3) บุคลากรมีขอมูลที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพประกอบการดำเนินงาน
4) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป*นไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.4.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบการเขา-ออกของนักเรียน นักศึกษาพรอมระบบแจงขอความ
ถึงผูปกครอง
2.4.3 ตัวชี้วัด
1) มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริการจัดการระบบสารสนเทศและสามารถเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความพรอม และรวดเร็วสำหรับใหบริการจัดการระบบสารสนเทศ
3) มี ผลการประเมิ นความพึ งพอใจตอระบบอิน เทอรเน็ ตความเร็วสูงสำหรับบริการจัด การระบบ
สารสนเทศเฉลี่ย 4.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
2.5 กลยุทธ&ที่ 5 จัดใหครูและผูเรียนเขาถึงระบบอินเทอร&เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา
2.2.1 เปBาประสงค&
ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู เรี ย นและผู เกี่ ย วของใชเทคโนโลยี ในการจั ด การฐานขอมู ล
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.2 แผนงานโครงการ
1) โครงการปรับปรุงระบบเครือขายภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
2.2.3 ตัวชี้วัด
1) การเรียนรูและการพัฒนาทักษะของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนและผูเกี่ยวของดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการสงเสริม
2) มี การเสริมสรางความเชี่ยวชาญในเนื้ อหาสาระเพื่ อจะไดนำเทคโนโลยี มาประยุกตใชกั บ
เนื้อหาไดอยางเหมาะสม
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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3) มีการสรางโอกาสการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีอยางสม่ำเสมอ
4) มีวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่จะชวยสนับสนุนใหแสวงหาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
5) ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และผูเกี่ยวของ ไดรับการฝ_กฝนการใชเทคโนโลยีใหมี
ทักษะการใชอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค&วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด โดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเป*นสำคัญ จัดอาจารยผูสอนที่มีศักยภาพ สอดคลองกับสาขาวิชาที่สอน พั ฒนาการใชสื่อการ
เรียนการสอนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน การจักทำแผนการสอนที่ไดมาตรฐาน บูรณาการคุณธรรม
จริ ย ธรรม และวั ด ผลประเมิ น ผลการเรีย นตามสภาพจริ ง โดยเปy ด การเรี ย นการสอนตามหลั กสู ต ร
ประกาศนี ยบั ตรวิช าชี พ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546,ประกาศนี ยบั ต รวิชาชีพชั้ นสู ง พ.ศ. 2546
และ หลั กสู ต รเที ย บโอนประสบการณวิ ช าชี พ สู วุ ฒิ การศึ กษา(เรีย นเฉพาะวั น อาทิ ต ย) ทั้ งหลั กสู ต ร
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และหลั ก สู ต รระยะสั้ น โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีความรู มีฝPมือ มีความชำนาญและประสบการณ สามารถนำไปใชในการประกอบ
อาชีพดวยความมั่นใจ
2. เพื่ อใหรูจั กคนควา แกป9 ญ หาและติ ด ตามความเจริญ กาวหนาในงานอาชี พมี นิ สั ยรั กการ
ทำงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่และมีเจตคติที่ดีตอสัมมาชีพ
3. เพื่อใหมีความรู ความสามารถในเรื่องภาษาไทย วิทยาศาสตร และสังคมศึกษาที่จำเป*นแก
การศึกษาและประกอบอาชีพ
4. เพื่ อ ใหบุ ค ลิ ก ภาพดี มี ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และมี น้ ำ ใจเป* น
นักกีฬา มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
เคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและของผูอื่นเป*นผูที่มีความรับผิดชอบ โดยรูจักดำรงชีวิตบนพื้นฐาน
แหงคุณธรรม และกฎหมาย
5. เพื่อใหมีความเขาใจในป9ญ หาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศและโลกป9จจุบันมี
ความสำนึกในความเป*นไทย ดำรงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
6. เพื่อใหมีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติงานในระดับชางเทคนิค หรือระดับวิชาการ
ได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอสัมมาชีพ มีความภูมิใจและมั่นใจในวิชาชีพ
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8. เพื่ อ พั ฒ นาทางดานวิ นั ย ในการทำงาน มี จ รรยาในวิ ช าชี พ มี ค วามซื่ อ สั ต ยสุ จ ริ ต ความ
ขยั น หมั่ น เพี ย ร ความคิ ด ริ เริ่ ม สรางสรรค ความรั บ ผิ ด ชอบในการทำงาน ความสั ม พั น ธที่ ดี แ ละ
ความสามารถในการตัดสินใจและแกป9ญหา
9. สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อ
การจัดอาชีวศึกษาเป*นไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
10. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาสุขภาพพลานามัย และสวัสดิการ
สมบูรณของบุคลากรและนักศึกษา
11. สงเสริมใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทำเนียบผูบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตั้งแตLอดีตถึงปXจจุบัน
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูบริหารสถานศึกษา
นายสุรินทร
สุวรรณเวศน
นางพัชราภรณ ไชยนาม
นางอรสา
รามโกมุท
นายนนทพงษ ยอดทอง
นายวินิจ
พงษประจักษ
นางวรรณา
ดวงสวาง
นายประเวศ ยอดยิ่ง
นางยุพา
พุกสวัสดิ์
นายธาตรี
พิบูลมณฑา
นายสมชาย
จันทรอินทร
นายวีระชาติ
กุลสิทธิ์

ระยะเวลา
2540 - 2544
2544 - 2546
2546 - 2548
2548 - 2550
2550 - 2552
2552 - 2556
2556 - 2558
2558 - 2559
2559 - 2561
2562 - 2563
2563 - ป9จจุบัน
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ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประวัติความเปIนมา
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเป* น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิการ ประกาศจัด ตั้ งขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2540 ตั้ งอยูเลขที่ 39 หมู ที่ 8
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุ รี มี เนื้ อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ ดิน 2
แปลง ดังตอไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จำนวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร
2. ที่ธรณีสงฆวัดศรีปทุม (ลำบัว) จำนวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร
ที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้มีประวัติการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดังตLอไปนี้
วันที่ 11 พฤศจิ กายน 2534 ศึกษาธิการอำเภอหนองแค (นายวิโรจน ผาสุ กดี ) ไดรายงาน
นายอำเภอหนองแค (นายวิทิต เจียรนัย) ไดรับการประสานงานจาก นายพลายงาม ดวงสวาง ผูชวย
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหกรมอาชีวศึกษาจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับ
อำเภอ ในแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 (2535 – 2539) จำนวน 60 แหง ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป*น
จังหวัดหนึ่งในเป?าหมายการจัดตั้ง จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการอำเภอหนองแคชวยหาที่ดินใหดวย วันที่
12 กัน ยายน 2540 เวลา 9.15 น. นายทองอยู แกวไทรยะ อธิบดี กรมอาชีวศึกษาไดนำคณะบุ คคล
ตอไปนี้
1. คณะทูลเกลาฯถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 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 ทำหนาที่ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
8. นายสมชัย เพชรพัชรวรรณ ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
2. คณะขาราชการกรมอาชีวศึกษา
1. นายทองอยู แกวไทรฮะ
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
2. นายอัมพร ภักดีชาติ
ผูอำนวยการกองการศึกษาอาชีพ
3. นายบุญชู มูลพินิจ
ผูอำนวยการกองแผนงาน
4. นางจุรีรัตน บินหะซัน
หัวหนาฝlายบริหารงานกองการศึกษาอาชีพ
5. นางสุนัน จันทโมลี
หัวหนางานพัฒนาศึกษากองการศึกษาอาชีพ
6. นางสาวศุภลักษณ ทองโรจนจนาพัฒน
หัวหนางานจัดการศึกษา
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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เฝ?าทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดา
ลัย เพื่อทูลเกลาถวายโฉนดที่ดิน สำหรับพระราชทานใหแกกรมอาชีวศึกษานำไปจัดสรางวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค
วันที่ 6 มีนาคม 2541 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ไดมีหนังสืออนุมัติใหวิทยาลัยการ
อาชีพหนองแค ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 487/2540 ตั้งแต วันที่ 11 กุมภาพั นธ พ.ศ. 2540 และ
ผูบริหารวิทยาลัยตามคำสั่ง กรมอาชีวศึกษาที่ 1755/2540 ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ดังตอไปนี้
1. นายสุรินทร สุวรรณเวศ
เป*นผูประสานงานและทำหนาที่เป*นผูอำนวยการ
2. นายสมชัย เพชรพัชราวรรณ เป*นผูประสานงานและทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการ
3. นายจินศิริ พุมศิริ
เป*นผูประสานงานและทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการ
ประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ไดรับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดย ฯพณฯ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แหง
พระราชบัญ ญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามประกาศ
จัดตั้งโดยใชชื่อวา “ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค” และเป*นสถานศึกษาสังกัดสวนกลาง ขึ้นอยูกับกอง
การศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อ
ที่ มีเนื้อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ป9จจุบันตั้งอยู เลขที่ 39 ม.8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค
จั ง หวั ด สระบุ รี 18140 หมายเลขโทรศั พ ท 0-3638-0072 โทรสาร 0-3637-0072 เว็ บ ไซต
www.nci.ac.th
ขนาดและที่ตั้ง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเป* น สถานศึ ก ษากองการศึ ก ษาการอาชี พ กรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2540 ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่รวม 70 ไร 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ดิน 2 แปลง ดังตอไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จำนวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร
2. ที่ธรณีสงฆวัดศรีปทุม(ลำบัว) จำนวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
1. อาคารวิทยบริการ
2. อาคารเรียน – ฝ_กงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น
3. อาคารรวมแผนกวิชาสามัญและฝlายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. อาคารชางเทคนิคพื้นฐาน
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. โรงจอดรถจักรยานยนตนักศึกษา
16. โรงจอดรถยนตสำหรับครู – อาจารย เจาหนาที่
17. บานพักครู – เจาหนาที่ อาคาร 1
18. บานพักครู – เจาหนาที่ อาคาร 2
19. อาคาร 8
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
ลักษณะชุมชนรอบบริเวณ ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค สวนใหญจะติดพื้นที่ทำนาของ
ประชาชนในชุมชน หมู 8 มีเขตติดตอดังนี้
- ทิศเหนือ (หนาวิทยาลัย)
ติดกับถนนหนาคลองระพีพัฒน
- ทิศตะวันออก
ติดกับพื้นที่ทำนา
- ทิศใต
ติดกับพื้นที่ทำนา
- ทิศตะวันตก
ติดกับพื้นที่ทำนา
การติดตLอ
เลขที่ตั้ง : 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
ระยะหางจากที่วาการอำเภอ/เขต
ประมาณ 7 กิโลเมตร
ระยะหางจากที่วาการอำเภอ/เขต เมือง ประมาณ 28 กิโลเมตร
ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 92 กิโลเมตร
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
แบLงออกเปIน 2 ระดับการศึกษา คือ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรระยะสั้น
ประกอบดวยประเภทวิชาตLาง ๆ มี 2 ประเภทวิชาคือ
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แตLละประเภทวิชา ประกอบดวยคณะวิชาตLาง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปP วิทยาลัยเปyดทำการเรียนการสอน
โดยใชหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ทั้ ง ในระบบปกติ แ ละระบบทวิ ภ าคี เที ย บโอน
ประสบการณ หลั กสู ตร 3 ปP รั บนั กศึ กษาที่ จบชั้ นมั ธยมศึ กษาปP ที่ 3 (ม.3) หรื อเที ยบเทา เปy ดสอน 2
ประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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1.1.1 สาขางานการบัญชี
1.1.2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขางานยานยนต
2.2 สาขางานไฟฟ?ากำลัง
2.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
2.4 สาขางานซอมบำรุงอุตสาหกรรม
2.5 สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี เทียบโอน
ประสบการณ หลั ก สู ต ร 2 ปP วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแค จั ด การเรี ย นการสอนโดยใชหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูที่
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเทา เขาศึกษาในประเภทวิชาตาง ๆดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟ?า
2.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส
2.4 สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา
3. หลักสูตรระยะสั้น
3.1 คอมพิวเตอรเบื้องตน
3.2 โปรแกรมประมวลผลคำ
3.3 การสรางเว็บเพจ
3.4 การประดิษฐของชำรวย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบงเป*น 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบปกติ
2. ระบบทวิภาคี
3. ระบบทวิศึกษา

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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โครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายวีระชาติ กุลสิทธิ์
ผูอำนวยการสถานศึกษา
นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการฝ]ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์

รองผูอำนวยการฝ]ายแผนงานและความรLวมมือ

รองผูอำนวยการฝ]ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการฝ]ายวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)
นางสาวทัศนีย& โพอุทัย

งานวางแผนและงบประมาณ
นางลัดดาวัลย& พิบูลชัยสิทธิ์

งานแนะแนวและจัดหางาน
นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช

แผนกวิชาชLางยนต&
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

งานวัดผลและประเมินผล
นางวัชราภรณ& เขียนแมน

งานประชาสัมพันธ&
นางสาวป^ยะดา มะโนสินธุ&

งานศูนย&ขอมูลและสารสนเทศ
นายอรรถพล บุญเลิศธนา

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวป^ยะดา มะโนสินธุ&

แผนกวิชาซLอมบำรุงอุตสาหกรรม
นายรวิช สิทธิปXญญา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศักดิ์รพี เรืองนารี

งานบุคลากร
นางสาวรสรินทร& อัศววิบูลย&พันธุ&

งานสLงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ
นางนิลวรรณ ชูกอนทอง

งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
นายเอกพล หาดทวายการ

แผนกวิชาไฟฟBากำลัง
นายพีรวิชญ& นรินทร&นอก

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางปรัชญา เพ็ชร&สิงห&

งานการเงิน
นางป^ยะมาศ มLวงเปลี่ยน

งานความรLวมมือ
นายรชต ชูกอนทอง

งานโครงการพิเศษ
นายศักดิ์รพี เรืองนารี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส&
นายนนทัชกร พรรัตน&

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

งานบัญชี
นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&
นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์

งานสวัสดิการนักเรียน – นักศึกษา
นางสาวนุชนารถ ปลอดหLวง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร&
นางวัชราภรณ& เขียนแมน

งานสื่อการเรียนการสอน
นายอรรถพล บุญเลิศธนา

งานพัสดุ
นางวัชราภรณ& เขียนแมน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางลัดดาวัลย& พิบูลชัยสิทธิ์

งานปกครอง
นายชินพันธุ& มะลาย

แผนกวิชาการบัญชี
นางกฤษณา พิมพ&เรือง

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ&
นางสาวทัศนีย& โพอุทัย

งานอาคารสถานที่
นายรชต ชูกอนทอง

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายอุเทน แตงโสภา

งานทะเบียน
นายอรรถพล บุญเลิศธนา
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ประเภทที่ 2
ขอมูลบุคลากร

คณะผูบริหาร

นายวีระชาติ กุลสิทธิ์
ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการ
ฝ"ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธ
รองผูอำนวยการ
ฝ"ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นายวิเชียร ยตะโคตร
รองผูอำนวยการ
ฝ"ายวิชาการ

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธ
รองผูอำนวยการ
ฝ"ายแผนงานและความร(วมมือ
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จำนวนบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
แยกตามประเภทบุคลากร ป%การศึกษา 2564
มีจำนวนทั้งหมด 63 คน ประกอบดวย
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ประเภท
ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการทำหนาที่สอน
ลูกจางชั่วคราวทำหนาที่สอน
ลูกจางชั่วคราวทำหนาที่ทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

จำนวนรวม
3
10
9
11
17
50

ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2564

3

ผู ้บริหาร

11

24

ข ้าราชการครู
9
15

พนักงานราชการทําหน ้าที
สอน
ลูกจ ้างชัวคราวทําหน ้าทีสอน
ลูกจ ้างชัวคราวทําหน ้าที
ทัวไป

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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จำนวนขาราชการครู ขาราชการพลเรือน
และพนักงานราชการ ป%การศึกษา 2564
จำแนกตามตำแหน2งและวิทยฐานะ
ตำแหน2ง / วิทยฐานะ
1. ผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
2. รองผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
3. รองผูอำนวยการ ชำนาญการ (คศ.2)
4. รองผูอำนวยการ (คศ.1)
5. ครูชำนาญการ (คศ.2)
6. ครู (คศ.1)
7. ครูผูช(วย
8. พนักงานราชการ
รวม

ชาย
1
1
1
5
5

จำนวน
หญิง
1
1
2
3
4

รวม
1
2
1
3
8
9

หมายเหตุ จำนวนอัตรากำลังขาราชการครู ซึ่งไดแก( ขาราชการครูที่สังกัดและปฏิบัติงานที่สถานศึกษา
แห(งนี้ ครูผูช(วย พนักงานราชการ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

32

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

สรุปจำนวนบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ป%การศึกษา 2564
1.
2.
3.
4.

ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว

3
10
9
28
50

รวมทั้งสิ้น

คน
คน
คน
คน
คน

3
10

ผู ้บริหาร
ข ้าราชการครู
28

9

พนักงานราชการ
ลูกจ ้างชัวคราว

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

33

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ขอมูลบุคลากรครู
แยกตามแผนกวิชา ป%การศึกษา 2564
แผนกวิชา
1. ผูบริหาร
2. แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ
3. แผนกวิชาการบัญชี
4. แผนกวิชา
คอมพิวเตอร
5. แผนกงานยานยนต
6. แผนกไฟฟFากำลัง
7. แผนก
อิเล็กทรอนิกส
8. แผนกเทคนิค
พื้นฐาน
9. แผนกเครื่องมือกล
และซ(อมบำรุง
10. แผนกระยะสั้น
รวมครูผูสอนทั้งสิ้น

ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูผูช(วย
ครูอัตราจาง
รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2
2
4
4
-

2

2

-

1

1

-

-

-

-

1

1

4

-

2

2

1

1

2

-

-

-

-

1

1

5

1

1

2

-

2

2

-

-

-

1

-

1

5

1
-

-

1
-

3
-

-

3
-

-

-

-

3

1

4

4
4

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

4

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1
8

7

1
15

5

4

9

-

-

-

8

2
7

2
14

3
39
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ขอมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ปQการศึกษา 2564
คุณวุฒิและตำแหน2งที่มีวิทยฐานะ
วิทยฐานะ

ตำแหน(งที่มีวิทยฐานะ
และใหไดรับเงินเดือน

ชื่อย(อ
วุฒิ
สูงสุด

นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

คศ.4

ผูอำนวยการ

วท.บ.

นายวิเชียร ยตะโคตร

คศ.2

รองผูอำนวยการชำนาญการ

ศษ.ม

นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์

คศ.2

รองผูอำนวยการ

ครูค.ศ.1
ครูค.ศ.1

ครูค.ศ.1
ครูค.ศ.1

ศ.ศ.บ. ภาษาไทย
ค.บ. คณิตศาสตร

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

วท.บ. เกษตรศาสตร

ครูอัตราจาง

ครุอัตราจาง

ศศบ.

ภาษาเพื่ออาชีพ

ครู คศ.2
ครูคศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

ครูชำนาญการ
ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

บธ.ม.
กศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

การเงิน
การวิจัยการศึกษา
การเงิน
การจัดการทั่วไป
การบัญชี

ครู คศ.2
ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ครูชำนาญการ
ครูค.ศ.1
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ค.อ.ม.
วท.บ.
ศ.ศบ.
ค.อ.ม.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ครูค.ศ.1

ครูค.ศ.1

ปทส.

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

นายรชต ชูกอนทอง
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

วท.บ. เครื่องกล
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศักดิ์รพี เรืองนารี

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ – สกุล

วิชาเอกของวุฒิสูงสุด

ผูบริหาร
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและ
สารสนเทศ
การบริหารการศึกษา

คษ.ม. การบริหารการศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ<
นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน
นางสาวทัศนีย โพอุทัย
นางสาวรสรินทร อัศววิบูลย
พันธ
นางสาวภาวิณี กัญจนา
แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวปMยะมาศ ม(วงเปลี่ยน
นางกฤษณา พิมพเรือง
นางนิลวรรณ ชูกอนทอง
นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช
นางสาวนุชนารถ ปลอดห(วง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร<
นางวัชราภรณ เขียนแมน
นายอรรถพล บุญเลิศธนา
นางปรัชญา เพ็ชรสิงห
นางสาวลัดดาวัลย ดีปOญญา
แผนกงานยานยนต<

นายคมศิลปP อินทรแสง

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ชื่อ – สกุล
แผนกไฟฟ?ากำลัง
นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์
นายธีรภัทร บุญครอบ
แผนกอิเล็กทรอนิกส<
นายเอกพล หาดทวายการ
นางสาวโชติมา ธาราดล
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายอุเทน แตงโสภา
นายอภิวัฒน เลิศพรม
นายชินพันธ มะลาย
แผนกเครื่องมือกลและซ2อม
บำรุง
นางสาวอรอนงค ลิ้มอำไพ
แผนกระยะสัน้
นางสาวกนกพร บุญนุช
นางสาวปMยะดา มะโนสินธุ

วิทยฐานะ

ครูอัตราจาง

ตำแหน(งที่มีวิทยฐานะ
และใหไดรับเงินเดือน

ชื่อย(อ
วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอกของวุฒิสูงสุด

ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟFา
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟFา

พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง

อส.บ. โทรคมนาคม
คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ค.อ.บ. วิศวกรรมกอุตสาหการ
วศบ. เครือ่ งกล
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม

ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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เจาหนาที่ธุรการ
ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์
นางสาวมัทนา ทองชาติ
นายจตุพร รัตนอำนวยชัย
นางสาวภัทรารวีย ดาทอง
นางสาวสมหญิง ดีปOญญา
นางวนิดา บุญยานันต
นายอานนท คนขำ
นางสาวสุธาสินี กองแกวจินดา
นางสาวบุษยมาศ บุณยานันต
นางสาววิชุดา หอมลำดวน

นางสาวธิดาพร ภารเอน
นางสาวจิระมาศ ม(วงจีบ
นางสาวพิชิตา มะโนสินธุ
นางสาวปาริชาต ดวงชุ(มชื่น
นางสาวจิรนันท เกตุสุวรรณ

ตำแหน2ง
เจาหนาที่
การเงิน
ทะเบียน
ศูนยขอมูล/สื่อ
ปกครอง/
โครงการพิเศษ
วัดผล/หลักสูตร
แนะแนว/
กิจกรรม
ประกัน/วิจัย
อาคาร/
ประชาสัมพันธ
สวัสดิการ/ที่
ปรึกษา
บุคลากร
แผนงาน/ความ
ร(วมมือ/ส(งเสริม
ผลิตผล
การเงิน
พัสดุ
พัสดุ/
ประชาสัมพันธ
บริหารทั่วไป

วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปวช. ปวส. ป.ตรี
⁄ บธ.บ.การจัดการทั่วไป
⁄ ศศ.บ.นิเทศศาสตร
⁄ บธ.บ.คอมพิวเตอรธุรกิจ
⁄
⁄

ปวส.คอมพิวเตอร
บธ.บ.การจัดการทั่วไป

⁄

ปวส.คอมพิวเตอร
บธ.บ.การจัดการทั่วไป

⁄

⁄
⁄
⁄

คศ.ม.ผาและเครื่องแต(งกาย
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร
บธ.บ.การตลาด

⁄
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ
ปวส.คอมพิวเตอรธุรกิจ

⁄
⁄
⁄
⁄

ปวส.คอมพิวเตอรกราฟMก
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ป%การศึกษา 2564
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อ – สกุล
หนาที่
ผูบริหาร
นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

นายวิเชียร ยตะโคตร

รองผูอำนวยการฝ"ายบริหารทรัพยากร/ฝ"ายวิชาการ

นางสาวสินตรา ตรีนสุ นธิ์

รองผูอำนวยการฝ"ายแผนงานและความร(วมมือ/ฝ"าย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นางสาวทัศนีย โพอุทัย

หัวหนาแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
ผูช(วยหัวหนาหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือ)
ผูช(วยหัวหนางานแนะแนวอาชีพ

นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน
นางสาวรสรินทร อัศววิบูลยพันธ

หัวหนางานบุคลากร
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ

แผนกวิชาการบัญชี
นางกฤษณา พิมพเรือง

ผูช(วยหัวหนางานส(งเสริมผลิตผล

นางสาวปMยะมาศ ม(วงเปลี่ยน

หัวหนางานการเงิน

นางนิลวรรณ ชูกอนทอง

หัวหนางานส(งเสริมผลิตผล
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาการบัญชี

นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผูช(วยหัวหนางานความร(วมมือ
หัวหนาแนผกวิชาการบัญชี

นางสาวนุชนารถ ปลอดห(วง

หัวหนางานสวัสดิการ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร
นางวัชราภรณ เขียนแมน

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
หัวหนางานพัสดุ
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ชื่อ – สกุล

นายอรรถพล บุญเลิศธนา

หนาที่
ผูช(วยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
หัวหนางานทะเบียน
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
ผูช(วยหัวหนางานปกครอง
ผูช(วยหัวหนางานขอมูลและสารสนเทศ

นางปรัชญา เพ็ชรสิงห

หัวหนางานวิทยบริการหองสมุด
ผูช(วยหัวหนางานพัสดุ
ผูช(วยหัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวลัดดาวัลย ดีปOญญา

หัวหนางานแผนและงบประมาณ
ผูหัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผูช(วยหัวหนาแผนกคอมพิวเตอร

แผนกงานยานยนต
นายคมศิลปP อินทรแสง
นายกฤษณะ สิทธิ์นอย

นายรชต ชูกอนทอง

นายศักดิ์รพี เรืองนารี

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผูช(วยหัวหนาหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาช(างยนต
หัวหนาแผนกวิชาช(างยนต
หัวหนางานอาคารสถานที่
หัวหนางานความร(วมมือ
ผูช(วยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(ลูกเสือ)
ผูช(วยหัวหนางานปกครอง
หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผูช(วยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

แผนกไฟฟFากำลัง
นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์

หัวหนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ผูช(วยหัวหนางานบริหารทั่วไป
ผูช(วยหัวหนางานสวัสดิการ

นายธีรภัทร บุญครอบ

ครูผสอน
ู

แผนกอิเล็กทรอนิกส
นายเอกพล หาดทวายการ

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวโชติมา ธาราดล

หนาที่
ผูช(วยหัวหนางานประกัน
ผูช(วยหัวหนางานทวิภาคี

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายอุเทน แตงโสภา

หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอภิวัฒน เลิศพรม

นายชินพันธ มะลาย

ผูช(วยหัวหนางานอาคารและสถานที่
หัวหนางานปกครอง
ผูช(วยหัวหนางานวิจัย
ผูช(วยหัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผูช(วยหัวหนางานกิจกรรม

แผนกเครื่องมือกลและซ(อมบำรุง
นางสาวอรอนงค ลิ้มอำไพ
หลักสูตระยะสั้น
นางสาวกนกพร บุญนุช

หัวหนางานประชาสัมพันธ
ผูช(วยหัวหนางานโครงการพิเศษ
ผูช(วยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตร(ระยะสั้น)

นางสาวปMยะดา มะโนสินธุ

หัวหนางานครูที่ปรึกษา
ผูช(วยหัวหนางานประชาสัมพันธ
ผูช(วยหัวหนางานบุคลากร

นายสุชาติ ธนเศรษฐ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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เจาหนาที่ธุรการ (ลูกจางชั่วคราว) ป%การศึกษา 2564
ชื่อ – สุกล
ฝFายแผนงานและความร2วมมือ
นายอานนท คนขำ
นายจตุพร รัตนอำนวยชัย
นางสาวธิดาพร ภารเอน
ฝFายบริหารทรัพยากร
นางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์
นางสาวสุธาสินี กองแกวจินดา
นางสาววิชุดา หอมลำดวน
นางสาวจิระมาศ ม(วงจีบ
นางสาวพิชิตา มะโนสินธุ
นางสาวปาริชาต ดวงชุ(มชื่น
นางสาวจิรนันท เกตุสุวรรณ
ฝFายวิชาการ
นางสาวมัทนา ทองชาติ
นางสาวสมหญิง ดีปOญญา
นางสาวสุธีรา เถื่อนวงศ
ฝFายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางวนิดา บุญยานันท
นางสาวภัทรารวีย ดาทอง
นางสาวบุษยมาศ บุณยานันต
คนงาน
นายสุนัน รุนอุบล
นายวีระ จันทกูล
นายวันชาติ ทองประดับ
นางจิตตรา วาดี
นายรัตน บุญย(านซื่อ
นายประเสริฐ สีเงิน
นายอุดมศักดิ์ ทองนาวี
นางจีระวรรณ เกตุคง

หนาที่
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพ เจาหนาที่งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เจาหนาที่งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ/งานสื่อการเรียนการ
สอน
เจาหนาที่งานวางแผนและงบประมาณ/งานความร(วมมือ/งาน
ส(งเสริมผลิตผล
เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานอาคารและสถานที่/งานประชาสัมพันธ
เจาหนาที่งานบุคลากร
เจาหนาที่งานการเงิน
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานพัสดุ/งานประชาสัมพันธ
เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป
เจาหนาที่งานทะเบียน
เจาหนาที่งานวัดผลและประเมินผล/งานพัฒนาหลักสูตร
เจาหนาที่งานวิทยบริการและหองสมุด/งานทวิภาคี
เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวอาชีพ
เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ/งานปกครอง
เจาหนาที่งานสวัสดิการ/งานครูทปี่ รึกษา
นักการภารโรง
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
นักการภารโรงและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
แม(บาน
นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
นักการภารโรง
แม(บาน
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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สรุปขอมูลบุคลากร ป%การศึกษา 2564
จากขอมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค สามารถนำมาคำนวณค(ารอยละโดยจำแนก
ตามกฎเกณฑต(าง ๆ ไดดังนี้
1. ประเภทของบุคลากร

ประเภท
ผูบริหาร
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
รวม

ชาย

จำนวน
หญิง

รวม

2
6
5
8
8
29

1
5
4
7
16
34

3
10
9
11
17
50

รอยละ
6.35
17.46
14.29
23.81
38.10
100.00
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2. วุฒิการศึกษาของขาราชการครู ขาราชการพลเรือน และพนักงานราชการ
ลำดับที่
1
2

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม

จำนวน

รอยละ

8
24
32

25
75
100

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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3. วุฒิการศึกษาของครูอัตราจาง
ลำดับที่
1

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
รวม

จำนวน

รอยละ

15
15

100
100

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ
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วุฒิการศึกษาจำแนกตามประเภทบุคลากร
ป%การศึกษา 2564
ประเภท

ต่ำกว2าปวส.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ผูบริหาร
ขาราชการ
ครู
ครูผูช(วย
พนักงาน
ราชการ
ครูอัตรา
จาง
เจาหนาที่
ธุรการ
รวม

-

-

0

-

-

0

-

1

1

2

1

3

-

-

0

2

1

3

-

-

0

-

-

0

4

3

7

1

2

3

-

-

0

5

5

10

-

-

0

-

-

0

0

-

0

-

-

-

-

-

0

0

-

0

-

-

0

-

-

0

4

3

7

1

1

2

-

-

0

5

4

9

-

-

0

-

-

0

8

7

15

-

-

0

-

-

0

8

7

15

6

1

7

-

7

7

8

10

-

-

0

-

-

0

8

16

17

6

1

7

-

7

7

22

41

4

4

8

0

0

0

29

34

54

19

จำแนกตามวุฒิการศึกษา ป%การศึกษา 2564
ประเภท
ผูบริหาร
ขาราชการครู
ครูผูช(วย
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
รวม

ต่ำกว2า
ปวส.
0
0
0
0
0
7
7

ปวส.
0
0
0
0
0
7
7

ปริญญา
ตรี
1
7
0
7
15
10
41

ปริญญา
โท
3
3
0
2
0
0
8

ปริญญา
เอก
0
0
0
0
0
0
0

รวม
3
10
0
9
15
17
54
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ประเภทที่ 3
ขอมูลหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เปดสอน 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 เป2นการจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดย
ครู อ าจารย7 ในสถานศึ ก ษรให' ความรู' ท างด' า นทฤษฎี และฝ; ก ปฏิ บั ติในสถานศึ ก ษา เมื่ อ ศึ ก ษาสำเร็ จ
หลักสูตรแล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 รูปแบบทวิศึกษา เป2นการจัดการศึกษาเรียนร/วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิ ศึ ก ษา) เมื่ อ จบหลั ก สู ต รแล' ว ได' รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พร' อ มกั บ
ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาป1ที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท/า เข'าศึกษาต/อ ใช'ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป1 มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.1 รูปแบบปกติ เป2นการจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดย
ครูในสถานศึกษาให' ความรู'ท างด'านทฤษฎี และฝ; กปฏิ บั ติในสถานศึ กษา เมื่ อศึกษาสำเร็จ หลั กสู ต ร
แล'วได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.2 รูปแบบทวิภาคี เป2นการจัดการศึกษาร/วมกันระหว/างสถานประกอบการและสถาบันการ
อาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาชีพพื้นฐาน การจัดการเรียนการ
สอนด' า นทฤษฎี ที่ จ ำเป2 น และสอดคล' อ งต/ อ การฝ; ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ ส/ ว นสถาน
ประกอบการรับผิดชอบในส/วนการฝ;กทักษะอาชีพให'นักเรียนนักศึกษา เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล'ว
ได'รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และใบรับรองการฝ;กงานจากสถานประกอบการเช/นเดียวกับ
การเรียนในรูปแบบปกติ
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การจัดการเรียนการสอนป,จจุบัน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค แบ/งออกเป2น 2 ระบบ ดังนี้
1. การศึ ก ษานอกระบบ การจั ด การศึ ก ษานอกระบบของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแค
ในปAจจุบันมีดังนี้
- การสอนหลั กสู ต รระยะสั้ น ซึ่ งรายวิ ชาที่ เปดสอน เช/ น การประดิ ษ ฐ7 ข องชำร/ ว ย,
คอมพิวเตอร7เบื้องต'น,โปรแกรมประมวลผลคำ,การสร'างเว็บเพจ, การใช'ห'องสมุด เป2นต'น
2. การศึกษาในระบบ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได'ทำการเปดสอน 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.)
สาขาวิชาที่เป.ดสอน
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู'สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป1ที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท/าเข'าศึกษาต/อ 3 ป1 จบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประเภทวิชาที่เปดสอนดังนี้
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอร7ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานยานยนต7
2. สาขางานไฟฟJากำลัง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส7
4. สาขางานซ/อมบำรุงอุตสาหกรรม
5. สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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รับผู'สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาป1ที่ 6 (ม.6)
หรือเทียบเท/า
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต7
2.2 สาขางานติดตั้งไฟฟJา
2.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส7
2.4 สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา
หลักสูตรระยะสั้น
3.1 คอมพิวเตอร7เบื้องต'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

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

48

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ประเภทที่ 4
ขอมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา
แบ!งตามระดับชั้น ทั้งหมด
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับชั้น ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้นปวส.
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
256
219
211
686
96
103
199
885
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สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา
แบ!งตามระดับชั้น ระบบปกติ
ระดับชั้น
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวมระดับชั้น ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวมระดับชั้นปวส.
รวมทั้งสิ้น

จำนวน

256
219
211
686
96
103
199
885
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สรุปผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา
แบ!งตามระดับชั้น ระบบทวิภาคี
ระดับชั้น
ปวช.
ปวส.
รวม

จำนวน
9
114
132
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ลำดับ ระดับชั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

22
23
24
25

ปวส.2

สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ!งตามกลุ!มวิชา
ประเภทนักศึกษา
สาขาวิชา
สาขางาน
ด(อย เทียบ
ปกติ ทวิภาคี โอกาส โอน
ช,างยนตยานยนต68
ช,างไฟฟ0ากำลัง
ไฟฟ0ากำลัง
39
ช,างอิเล็กทรอนิกส- อิเล็กทรอนิกส23
ช,างซ,อมบำรุง
ซ,อมบำรุงอุตสาหกรรม 52
การบัญชี
การบัญชี
20
คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ
54
ช,างยนตยานยนต39
ช,างไฟฟ0ากำลัง
ไฟฟ0ากำลัง
36
ช,างอิเล็กทรอนิกส- อิเล็กทรอนิกส23
ช,างซ,อมบำรุง
ซ,อมบำรุงอุตสาหกรรม 45
การบัญชี
การบัญชี
25
คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ
51
ช,างยนตยานยนต42
6
1
ช,างไฟฟ0ากำลัง
ไฟฟ0ากำลัง
32
1
1
ช,างอิเล็กทรอนิกส- อิเล็กทรอนิกส21
2
ช,างซ,อมบำรุง
ซ,อมบำรุงอุตสาหกรรม 41
1
การบัญชี
การบัญชี
23
คอมพิวเตอร-ธุรกิจ คอมพิวเตอร-ธุรกิจ
40
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต16
เทคนิคการผลิต
เครื่องมือกล
23
ไฟฟ0า
ไฟฟ0ากำลัง
15
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
การบัญชี
การบัญชี
23
เทคโนโลยีธุรกิจ
ธุรกิจดิจิทัล
19
ดิจิทัล
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต20
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รวม
68
39
23
52
20
54
39
36
23
45
25
51
49
34
23
42
23
40
16
23
15

23
19
20
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ลำดับ ระดับชั้น สาขาวิชา
26
27

เทคนิคการผลิต
ไฟฟ0า

28

อิเล็กทรอนิกส-

29
30

การบัญชี
คอมพิวเตอร-ธุรกิจ
รวมทั้งหมด

สาขางาน
เครื่องมือกล
ไฟฟ0ากำลัง
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร-ธุรกิจ

ประเภทนักศึกษา
ด(อย เทียบ
ปกติ ทวิภาคี
โอกาส โอน
24
2
10

24
17
757

รวม
26
10

6

6

123

24
17
885

4

1
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ประเภทที่ 5
ขอมูลงบประมาณ
งบหนารายจายแผนปฏิบัติการ ประจำป"งบประมาณ 2564
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ประเภทที่ 6
ขอมูลอาคารสถานที่
ขนาดและที่ตั้ง
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ หนองแคเปนสถานศึ ก ษาสั ง กั ด คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิการ ประกาศจัด ตั้ งขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2540 ตั้ งอยู0เลขที่ 39 หมู0 ที่ 8
ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุ รี มี เนื้ อที่รวม 70 ไร0 1 งาน 86 ตารางวา ในที่ ดิน 2
แปลง ดังต0อไปนี้
1. ที่ดินเอกชนบริจาค จำนวนพื้นที่รวม 17 – 3 - 91 ไร0
2. ที่ธรณีสงฆ>วัดศรีปทุม (ลำบัว) จำนวนพื้นที่รวม 52 – 1 – 95 ไร0
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แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

12

1

8

6
16

9

2

4
13

7
15

3
10

11

14
19

5

18
17

1. อาคารวิทยบริการ
2. อาคารเรียน – ฝBกงานอุตสาหกรรม 3 ชั้น
3. อาคารรวมแผนกวิชาสามัญและฝEายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. อาคารช0างเทคนิคพื้นฐาน
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> เจHาหนHาที่
17. บHานพักครู – เจHาหนHาที่ อาคาร 1
18. บHานพักครู – เจHาหนHาที่ อาคาร 2
19. อาคาร 8
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ประวัติอาคารโดยสังเขป
อาคารหมายเลข 1 อาคารวิทยบริการ 4 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 1 ใชHเปนสำนักงาน
1.1 ชั้น 1 สำนักงาน ไดHแก0 งานบริหารงานทั่วไป (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 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 2 ใชHเปนอาคารเรียน
1.1 ชั้ น 1 แผนกวิชาช0างยนต> หH องเรียนจำนวน 2 หH องเรียน หH องฝBกงานจำนวน 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 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 3 ใชHเปนอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ>และสำนักงานฝEายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา
1.1 สำนั กงานฝE ายพั ฒ นากิจ การนั กเรีย น นั กศึ กษา งานครูที่ป รึกษา งานกิจ กรรม
นักเรียน นักศึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานปกครอง งานแนะแนวและจัดหางาน
1.2 แผนกวิชาวิชาสามัญสัมพันธ> หHองเรียนจำนวน 5 หHองเรียน
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
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อาคารหมายเลข 4 อาคารโรงฝ*กงานช-างเทคนิคพื้นฐาน 1 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 4 ใชHเปนอาคารเรียน
1.1 แผนกวิช าเทคนิคพื้ นฐาน หH องเรียนจำนวน 1 หH องเรียน หH องฝBกงานจำนวน 1
หHอง
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 5 อาคารเรียนตึกพานิชยกรรม 3 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 5 ใชHเปนอาคารเรียน 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 ชั้ น 3 แผนกวิ ช าบั ญ ชี มี หH อ งเรี ย นจำนวน 6 หH อ งเรี ย น หH อ งเรี ย นแผนกวิ ช า
คอมพิวเตอร>ธุรกิจจำนวน 1 หHองเรียน
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 6 อาคารพัสดุและหองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ5 ณ อยุธยา
1. อาคารหมายเลข 6 ใชHเปนสำนักงานและหHองประชุม
1.1 สำนักงาน ไดHแก0 สำนักงานฝEายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
1.2 หHองประชุม มรว.จวง สนิทวงศ> ณ อยุธยา
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 7 อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว
1. อาคารหมายเลข 7 ใชHเปนหอประชุม
1.1 สำนักงาน ไดHแก0 รHานคHาสวัสดิการ หHองเก็บของงานโครงการพิเศษ หHองเก็บของ
งานอาคารและสถานที่
1.2 หอประชุม / โรงอาหาร
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 8 บานพักผูอำนวยการ
1. อาคารหมายเลข 8 ใชHเปนบHานพักผูHอำนวยการ
1.1 บHานพักผูHอำนวยการจำนวน 1 หลัง
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
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อาคารหมายเลข 9 บานพักรองผูอำนวยการ
1. อาคารหมายเลข 9 ใชHเปนบHานพักรองผูHอำนวยการ
1.1 บHานพักรองผูHอำนวยการ (บHานแฝด)
2. สภาพการใชHงานในปLจจุบันอยู0ในสภาพดีและใชHงานไดH
อาคารหมายเลข 19 อาคารเรียน 4 ชั้น
1. อาคารหมายเลข 19 ใชHเปนอาคารเรียน
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

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

60

ประเภทที่ 7
ขอมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ขอมูลสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่มีสวนรวมจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สถานประกอบการ
เอกชน
ลำดับที่

ประเภท

1

รัฐวิสาหกิจ

2

เอกชน

3

เอกชน

4

สถานประกอบการ

ที่ตั้ง

โทรศัพท

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต
37 ม.7 อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
063-36533
จำกัด มหาชน
บริษัท ไทยเบเวอรเรจ แคน จำกัด 99 ม.9 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 036-373600
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) 700/347 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บาง
038-213060-1
จำกัด
นาตราด กม.57 ต.หนองแดงไม9 อ.เมือง จ.ชลบุรี

รัฐวิสาหกิจ บริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด

55 ม.8 ต.ไผ>ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

036-325919

ที่ตั้ง

โทรศัพท

สถานประกอบการ
รัฐบาล
ลำดับที่

ประเภท

สถานประกอบการ

1

รัฐบาล

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ

2

รัฐบาล

โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม

3

รัฐบาล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

170/1 ม.4 ต.บ9านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
18150
48/1 ม.6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.สระบุรี
12170
43 หมู> 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี
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ประเภทที่ 8
ขอมูลพัสดุครุภัณฑ
รายการบัญชีพัสดุครุภัณฑ 2564
บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานหลักสูตรและการเรียนรู
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ป*

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

ลำดับ
ที่

วัน เดือน ป*

1

31 ส.ค. 59

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานประกันคุณภาพ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
4130-009เครื่องคอมพิวเตอร พรอม
1
0006/592-01
CPU

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

23,900.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานบุคลากร
หมายเลข
ลำดับ
วัน เดือน ป* ประจำ วัสดุ ที่
ครุภัณฑ

รายการ ขนาด ลักษณะ

1

14-พ.ค.-54

7440-001-0028 คอมพิวเตอร

2

26-ก.ย.-57

4120-001-0007 เครื่องปรับอากาศ

3

12 ก.ย. 59

7110-0130001/592-01

โต4ะทำงานไมเขามุม

ประเภทเงิน จำนวน

ราคาหน/วยละ

อุดหนุน

1

25,000.00

งปม

1

35,000.00

รายได

2

6,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานทวิภาคี
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1

13 ก.ค. 57

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

รายการ ขนาด ลักษณะ

7440-002-0001 คอมพิวเตอรแบบพกพา(โน4ตบุ4ก)

ประเภทเงิน จำนวน
อุดหนุน

3

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวางแผนงานและงบประมาณ
ลำดับ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
ที่
วัสดุ - ครุภัณฑ
ตูโชวบอรดโบราณ ขนาด 1.50
บกศ.
1
1
10 ก.พ. 52 7110-001-011
เมตรทำดวยไม
2
9 ธ.ค. 52 7115-006-0001 ตูโชวชุดไมสัก
อุดหนุน
1
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000
3
2 ก.ค. 53 4120-001-0017
อุดหนุน
2
BTU
4
20 ก.พ. 58 7430-008-0004 เครื่องพิมพ Broter DCP-J200
งปม
1

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1

9 มี.ค. 55

2

16 ธ.ค. 55

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานสื่อการเรียนการสอน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-001เครื่องปรับอากาศวอลไทปG ขนาด
ผลผลิต
2
0003/554-01 25,000 BTU
4120-001-0004 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU
ผลิตผล
1

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

30,000.00

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

9,500.00
12,000.00
24,900.00
5,990.00

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

31,000.00 ม.ร.ว.จวง
46,000.00 ชั้น 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 ชั้น 4

5

2 มิ.ย. 59 4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU

รายได

2

46,000.00 ชั้น 4

เครื่อง Projecter

อุดหนุน

1

26,500.00

เครื่อง Visual

อุดหนุน

1

22,900.00

จอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟTา
GYGAR

อุดหนุน

1

14,900.00

6
7
8

6730-0010001/591-01
6730-00431 ส.ค. 59
0001/591-01
6730-007-000131 ส.ค. 59
591-01
31 ส.ค. 59

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวิทยบริการหองสมุด
ลำดับ
ที่

วัน เดือน ป*

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1

8 พ.ย. 42

7110-009-0001 ชั้นวางวารสาร 1 ดาน 2 ชYวง

งปม.

1

9,523.00

2

8 พ.ย. 42

7110-009-0004 ชั้นวางหนังสือ 1 ดาน 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 ตูดรรชนีขนาด 12 ลิ้นชัก

งปม.

1

6,292.00

6

27 มิ.ย. 51

บกศ.

1

8,455.00

7

10 ก.พ. 52

7690-003-0001 เครื่องอYาน Barcode
ตูโชวบอรดโบราณ ขนาด 1.50
7110-001-011
เมตรทำดวยไม

บกศ.

1

9,500.00

8

8 ก.ค. 53

7440-001-0028 เครื่องประมวลผลคำทั่วไป

อุดหนุน

1

32,300.00

9

1 พ.ย.53

7105-014-0003 ชุดโต4ะอYานหนังสือ+เกาอี้

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

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 ตูโบราณสูง

อุดหนุน

3

9,500.00

14

25 ก.ย. 55

บกศ.

1

52,500.00

15

10 พ.ย. 57

5670-001-0001 ประตูกั้นทางเขาดิจิตอล
7110-009-0005 ชั้นวางหนังสือไม

อุดหนุน

4

8,000.00

16

18 ธ.ค. 57

7110-009-0006 ชั้นวางหนังสือเหล็ก (สีครีม)

อุดหนุน

2

8,000.00

17

20 ธ.ค. 57

บกศ.

5

15,000.00

18

28 ม.ค. 58

7110-001-0004 ชั้นวางหนังสือ
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโต4ะ
7440-001-0013
และเกาอี้

บกศ.

10

16,320.00 ชำรุด1ชุด

รายการ ขนาด ลักษณะ

เครื่องพิมพ Hp Laserjet
P1006

ประเภทเงิน

จำนวน ราคาหน/วยละ

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานกิจกรรม
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5

14 ม.ค. 59

6

31 ส.ค. 59

7

3 ก.ย. 59

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7150-007-0001
7440-001-0031
7195-006-0004
4120-001-0004
7105-0070001/592-01
4130-00900012-/592-10
4120-001-0001

8

11 พ.ค. 60
21-ม.ค-63

5826-001-0001
9925-009-0001

9

ลำดับ
ที่
1

วัน เดือน ป*
11 พ.ย. 53
28 ม.ค. 54
12 ม.ค. 58
15 ธ.ค. 58

วัน เดือน ป*
20 พ.ย. 50

2

9 ก.ย. 57

3

21 ก.ย. 59

4
5

28 ก.ค. 59
28 ก.ค. 59

ลำดับ
ที่
1

วัน เดือน ป*
26 ก.ค. 55

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน

จำนวน

ชุดโซฟา
เครื่องประมวลผลคำ
แทYนบรรยายในงานตYางๆ
เครื่องปรับอากาศ

บกศ
อุดหนุน
อุดหนุน
ผลผลิต

1
1
2
2

6,000.00
32,300.00
12,305.00
30,000.00

ชุดโซฟารับแขก

รายได

1

15,887.85

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องปรับอากาศ

ผลผลิต

1

23,000.00

ตูลำโพง
โต4ะหมูYบูชา

อุดหนุน
รายได

1
1

5,000.00
9,500.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
3220-009-0001 แทYนขัดกระดาษทราย
บกศ
1
เครื่องเซาะรYองไม (Routor) 1/2
อุดหนุน
1
3220-002-0091
นิ้ว
4140-005พัดลมไอน้ำ 30 ลิตร
ผลิตผล
1
0001/591-01
5410-1201-0001 เต็นท 4 เมตร
ผลิตผล
2
ผลิตผล
5410-1201-0002 เต็นท 5 เมตร
2
บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานธนาคารโรงเรียน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-004-0001 ตูเซฟรุYน 51 กก. TS512K1C
บกศ
1

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

มรว.จวง

หมายเหตุ

13,268.00
9,363.00
11,000.00
17,000.00
30,000.00

ราคาหน/วยละ
5,480.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

65

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานทะเบียน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1

5 ก.พ. 50

7430-008-0030

2

19 พ.ย. 53

7110-001-0037

3

14 พ.ย. 54

7430-008-0030

4
5

12 พ.ค. 57
20 ธ.ค. 58

6

31 ส.ค. 59

7

31 ส.ค. 59

7430-009-0001
4120-001-0002
4130-009-0007/592-05
4130-009-0008/592-06

8

7520-012-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

บกศ

1

54,000.00

อุดหนุน

2

38,520.00

อุดหนุน

1

8,000.00

อุดหนุน
ผลิตผล

1
1

8,000.00
25,000.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องพิมพ HP Laserjet รุYน
5200
ตูใสYเอกสาร ขนาด 3.55 x 220
x 50 ซม.
เครื่องพิมพ Xerox phaser
3435
เครื่องพิมพบัตร HitiCs-3
เครื่องปรับอากาศ

ราคาหน/วยละ

ตราปjkมนูน

หมายเหตุ

ตกสำรวจ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานอาคารสถานที่
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
14 มี.ค. 55
2
27.พ.ค.57
3
9 ต.ค. 57
4

21 ก.ย. 59

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7105-015-0001
9925-016-0001
7150-015-0003
3750-0020001/592-01

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

ศาลาเรือนไทย(ใหญY)
พระวิษณุกรรม(ยืน)
ซุมมาโยก

อุดหนุน
บริจาค
อุดหนุน

8
1
5

60,000.00
100,000.00
5,000.00

ชำรุด

เครื่องตัดหญา

รายได

1

8,600.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานบัญชี
ลำดับ วัน เดือน
ที่
ป*
1 22 มิ.ย. 53
2 26 ก.ย. 57
3

31 ส.ค. 59

4

31 ส.ค. 59

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
2 ก.ค. 53
2
13 มิ.ย. 55
3
26 ก.ย. 57
4

31 ส.ค. 59

5

31 ส.ค. 59

6

9 ก.ย. 59

7
8

9 ก.ย. 59
2 มี.ค. 62

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-001-0027
4120-001-0005
4130-009-00011/592-09
7110-0130008/592-03

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-001-0017
7440-001-0027
4120-001-0006
4130-009-0004/592-02
4130-009-0005/592-03
7430-0080006/591-01
7430-0090001/592-01
7440-001-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน

จำนวน

เครื่องประมวลผลคำ
เครื่องปรับอากาศ

บกศ.
งปม.

1
1

32,300.00
35,000.00

1
2

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

3

โต4ะทำงานไมเขามุม

รายได

2

6,000.00

4

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานบริหารทั่วไป
ประเภท
รายการ ขนาด ลักษณะ
เงิน
เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU
อุดหนุน
เครื่องถYายเอกสาร cannon ir 3045 N
อุดหนุน
เครื่องปรับอากาศ
งปม

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
1
1
1

24,900.00
25,000.00
35,000.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

คอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องพิมพ Laser HP 1120w

อุดหนุน

1

5,090.00

เครื่องสแกน

รายได

1

14,900.00

เครื่องสำรองไฟ

รายได

1

7,585.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หองเน็ต

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ป*
23 มิ.ย. 53
8 ก.ค. 53
18 ก.พ. 54
16 ส.ค. 54
14 ธ.ค. 54
12 ม.ค. 55
14 มิ.ย. 55
27 มี.ค. 57
11 พ.ย. 57
29 มิ.ย. 58

11

16 ก.ค. 58

12

5 ก.ย. 62

13

14-Jan-63

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
23 ก.พ. 53
2
26-พ.ย.-53

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7400-001-00027 เครื่องประมวลผลคำทั่วไป
อุดหนุน
7400-001-00028 เครื่องประมวลผลคำทั่วไป
อุดหนุน
4120-001-0021 เครื่องปรับอากาศ Saijo denki
อุดหนุน
7110-001-0038 อุปกรณ German Bxport Server (ตู)
บกศ
4120-001-0019 เครื่องปรับอากาศ Mitsushita
อุดหนุน
4120-001-0020 เครื่องปรับอากาศ Yamarbishi
อุดหนุน
4120-001-0018 เครื่องปรับอากาศ Centralair
อุดหนุน
7440-009-0004 เครื่องบารโค4ดแบบตั้งโต4ะ
งปม
7490-015-0004 LinkSYS 1900 AC
บกศ
7490-007-0004 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK iFace 402
บกศ
7440-001เครื่องคอมพิวเตอร Acer Aspire 160
ผลผลิต
0001/594-01 จอ 21' 5"
เครื่องคอมพิวเตอรแมYขYาย (server)
7440-010-0001 แบบที่ HPE ProLiant DL 160 Gen10
รายได
(878970-B21)
ทีวี ยี่หอ sony ขนาด 55 นิ้ว รุYน KD55X700G
6730-002-0002
รายได
Smart TV, 4k HDR/4K X-Reality
Pro
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จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
32
1
1
1
2
1
1
1
3
2

32,880.00
32,300.00
30,000.00
28,500.00
27,000.00
25,000.00
30,000.00
9,500.00
10,000.00
13,910.00

1

25,000.00

1

130,000.00

2

17,400.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวัดผลและประเมินผล
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-002-0001 ตูกระจกอลูมิเนียม
อุดหนุน
1
18,000.00 วิชาการ
7440-001-0029 เครื่องประมวลผลคำ
อุดหนุน
1
32,300.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานการเงิน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
1 พ.ย. 42
2
12 มิ.ย.49
3
27 พ.ค. 53
4
26 พ.ย. 57
5
6
7
8

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-004-0001
7430-008-0010
7440-001-0026
4120-001-0003
4130-00931 ส.ค. 59
00010-/592-08
7430-0089 ก.ย. 59
0007/591-01
7110-01331 ส.ค. 59
0006/592-01
7430-00823 ก.ค. 61
0001/612-01

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ

ตูนิรภัย มอก.
เครื่องพิมพ HP Laserget 1320
เครื่องประมวลผลคำทั่วไป
เครื่องปรับอากาศ

งปม
บกศ
บกศ
งปม

1
1
3
1

11,000.00
17,500.00
32,300.00
35,000.00

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU

รายได

1

23,900.00

เครื่องพิมพ Laser HP1102 w

อุดหนุน

1

5,090.00

โต4ะทำงานไมเขามุม

รายได

3

6,000.00

เครื่องพิมพเอกสาร

รายได

1

9,000.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาช/างยนต
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1

9 ก.พ. 43

2895-001-0001

2

9 ก.พ. 43

6620-003-0001

3
4
5
6
7
8
9

11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
11 ก.ย. 43
30 มี.ค. 44
10 ก.ย. 44

4910-003-0003
4910-003-0004
4910-029-0001
2640-009-0002
5180-004-0002
4910-033-0001
2925-021-0001

10

10 ก.ย. 44

5442-002-0001

11

10 ก.ย. 44

12

10 ก.ย. 44

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/
นาที
ชุดเครื่องมือวัดงานปฏิบตั ิชYาง
เครื่องยนตแก4สโซลีน
เครนยกเครื่องยนต ขนาด 1 ตัน
แทYนอัดไฮโดรลิกส ขนาด 50 ตัน
ปj|นจั่นรอกโซY ขนาด 3 ตัน
เครื่องปะยาง
เครื่องมือดูดทั่วไป
เครื่องสมดุลลอรถยนตแบบประชิด
ชุดฝ~กระบบไฟฟTาและรถจักรยนต
เครื่องไลYลมเบรกและสูญญากาศ รุYน
ST/5

ประเภทเงิน

จำนวน ราคาหน/วยละ

งปม

1

118,000.00

งปม

2

119,400.00

งปม
งปม
งปม
งปม
งปม
งปม
งปม

1
1
1
1
1
1
1

77,950.00
71,930.00
35,980.00
41,980.00
95,890.00
299,945.00
44,405.00

งปม

1

17,120.00

3419-007-0003 เครื่องขัดผาเบรก รุYน RCAO

งปม

1

69,550.00

3419-007-0003 เครื่องมือถอดคอยสสป€ง รุYน SS0020

งปม

1

26,964.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
13

10 ก.ย. 44

14
15

10 ก.ย. 44
10 ก.ย. 44

16

27 ส.ค. 45

17
18
19
20
21

27 ส.ค. 45
27 ส.ค. 45
27 ส.ค. 45
16 ม.ค. 47
16 ม.ค. 47

22

29 ก.ย. 47

23

29 ก.ย. 47

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

29 ก.ย. 47
29 ก.ย. 47
17 พ.ค. 49
24 ม.ค. 50
24 ม.ค. 50
12 ก.พ. 50
8 ก.ย. 54
13 ม.ค. 55
13 ม.ค. 55
7 ก.ค. 55
7 ก.ค. 55
20 พ.ค. 57
26 พ.ค. 57
5 มิ.ย. 57

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
เครื่องทดสอบควันดำรุYน ECO
4910-035-0001
2000RS
4910-027-0001 เครื่องวิเคราะหไอเสีย รุYน Pluri GAS
4930-005-0001 เครื่องเติมน้ำมันเกียรแบบเคลื่อนที่
เครื่องเชื่อมไฟฟTาระบบ Inverter
3438-009-0003
ขนาด 130 A
4940-004-0001 เครื่องพYนสีรถยนต
3470-005-0003 ชุดเครื่องมือซYอมตัวถังรถยนต
3470-005-0007 ชุดดันตัวถังแบบไฮดรอลิค
2805-001-0006 เครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาด 300 ม
2805-001-0007 เครื่องบรรจุแบตเตอรี่
ชุดฝ~กพวงมาลัยกำลังแบบแร็คและพิ
2530-009-0001
เนียน
ชุดฝ~กพวงมาลัยกำลังแบบลูกปƒนหมุน
5280-003-0002
วน
2805-001-0005 ชุดฝ~กระบบเครื่องลYาง
4910-035-0002 ชุดฝ~กระบบสYงกำลัง
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ
7440-001-0013 คอมพิวเตอร พรอม PC
7730-005-0005 โทรทัศนสี ขนาด 29 นิ้ว
7105-014-0002 ชุดรับแขกไมสักป„กนก
2340-003-0002 รถจักรยานยนต ฮอนดาคลิก I
6930-013-001 ชุดแผงฝ~กปรับอากาศรถยนต
6930-013-0002 ชุดฝ~กไฟฟTารถยนต
2340-003-0002 รถจักรยานยนต เวฟ 125
2340-003-0003 รถจักรยานยนต เวฟ 110
2351-007-0001 โครงรถยนต ISUZA
7440-001-0013 คอมพิวเตอรโน4ตบุ4ค
6630-005-0006 เครื่องวิเคราะหปjญหาเครื่อยนต EFI

38

20 ส.ค. 57

2805-001-0005 ชุดฝ~กเครื่องคอมมอนเรล

39

20 ส.ค. 57

40

24 ธ.ค. 57

69

ประเภทเงิน

จำนวน ราคาหน/วยละ

งปม

1

176,550.00

งปม
งปม

1
1

187,250.00
26,750.00

งปม

1

39,900.00

งปม
งปม
งปม
งปม
งปม

1
1
1
1
1

68,500.00
150,500.00
42,000.00
30,000.00
35,000.00

งปม

1

28,490.00

งปม

1

28,490.00

งปม
งปม
บกศ
บกศ
บกศ
บกศ
บริจาค
งปม
งปม
บริจาค
บริจาค
บริจาค
งปม
งปม

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1

684,000.00
38,400.00
25,000.00
24,700.00
9,100.00
17,500.00
50,000.00
159,000.00
78,500.00
40,000.00
38,000.00
5,000.00
15,700.00
48,150.00

อุดหนุน

1

80,000.00

7450-007-0001 เครื่องขยายเสียง

งปม

1

7,000.00

5120-014-0091 เครื่องถอดยางรถยนตพรอมอุปกรณ

งปม

1

88,900.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

41 14 ม.ค. 58
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
42

20 มิ.ย. 58

43

17 ก.ค. 58

44

12 มิ.ย. 59

6910-001-0091
หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-0010004/594-01
7450-0070001/594-01
2340-003-0001

70

ชุดฝ~กเครื่องยนตแก4สโซลีน

งปม

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน

1

77,850.00

จำนวน ราคาหน/วยละ

เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU

ผลผลิต

2

34,000.00

เครื่องขยายเสียงแบบไมคลอย

ผลผลิต

1

20,000.00

จักรยานยนต ZUZUKI Nex

บริจาค

1

40,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาช/างเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ

1

15-Feb-43

3470-005-0002

โต4ะฝ~กงานพรอมปากกาจับงาน

งปม.

4

24,600.00

2

11-Dec-51

7730-005-0007

ทีวีสี 29 นิ้ว

บกศ.

1

10,000.00

3

15-Dec-53

4120-001-0011

เครื่องปรับอากาศ 20,634 BTU

อุดหนุน

1

25,000.00

4

18-Jan-54

4120-001-0012

เครื่องปรับอากาศ 24,679 BTU

อุดหนุน

2

30,000.00

5

17-Jun-57

6730-004-0004

เครื่องฉายทึบแสง

บกศ.

1

12,500.00

6

17-Jun-57

6730-001-0004

เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

บกศ.

1

12,840.00

7

25 ม.ค. 58

7440-001-0013

เครื่องคอมพิวเตอร

อุดหนุน

15

16,320.00

8

25-May-58

3413-001-0091

เครื่องเจาะตั้งโต4ะขนาด 13 มม. พรอม
อุปกรณ

งปม

2

18,000.00

9

25-May-58

5210-004-0091

เวอรเนียไฮเกจ ขนาด 500 มม.

งปม

1

7,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
2
3
4
5
6
7

6 ส.ค.50

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

4130-009-001
7440-001-0025
11-ก.ค.-53 522-001 ถึง 522040
14 ก.ค. 54 6730-001-0003
14 ก.ค. 54 6730-001-0004
15 ก.ค. 54 4120-001-0007
20-ส.ค.-54 4120-001-0009
15 พ.ค. 55 7440-010-0004

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 2500 BTU

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
บกศ.

คอมพิวเตอร(เกYามาก)
เครื่อง Visual
Projector
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ(เกYามาก)
เครื่องพิมพ Xerox phaser 3435

1
40

บกศ.
บกศ.

1
1
1
2
5

29,000.00
25,000.00
23,433.00
21,293.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
8
13 มิ.ย. 55
9
9-พ.ค.-55

10

11
12

13
14
15
16

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน
วัสดุ - ครุภัณฑ
4120-001-0008 เครื่องปรับอากาศ
6730-001-0006 Projector(เกYามาก)
ครุภัณฑหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรพรอมระบบเครือข/าย
7440-001-0034
561-001ถึง561- - เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทัว่ ไป
040
- โต4ะครูแบบยืนสอน
5965-007-0001 - จอ LCD ทัชสกรีนขนาด ไมYนอยกวYา
21.5” พรอมซอฟตแวร
- เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟนไร
5815-004-0001
สาย
7440-009-0001 - ลำโพงสำหรับหองเรียน
14 ก.พ. 56
7440-010-0001 - เครื่องสำรองไฟ
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสีแบบ
7430-008-0035
Network พรอมโต4ะ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาดไมY
6730-001-0006
ต่ำกวYา 2.00
โต4ะวางเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
7105-006-0002
ทั่วไป
5820-015-0001 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ตูเก็บอุปกรณกระจายสัญญาณ (Rack
7110-013-0005
36U)
13 มิ.ย. 57 6730-001-0005 Projector
7440-001-0013
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโต4ะ ยี่หอ
28 ก.ค. 57 571-001ถึง571อุดหนุน
Lemel
040
7440-002-0001
17 ธ.ค. 57 576-001ถึง576- เครื่องคอมพิวเตอร All in one
อุดหนุน
003
14 พ.ค. 58 6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
บกศ
7440-001-000130 มิ.ย. 60
เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโต4ะ HP
รายได
32/602-01-32
4140-001-0001
16 มี.ค 61
พัดลมโคจร
รายได
ถึง0003

71

จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
2
1
1

25,000.00
18,000.00

40
1
1
1
1
1

1,494,000.00

1
1
1
1
1
1

18,000.00

40

13,482.00

3

29,000.00

4

12,840.00

32

15,300.00

3

1,250.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

16

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
17

22 ส.ค 61

18

12-ก.ย-61

19

19 ก.ย 61

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
6730-001-0001
ถึง0002
7110-001-00030004/612-01ถึง
02
7105-006-0001
ถึง0020

รายการ ขนาด ลักษณะ

72

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

จอรับภาพ ขนาด 70x70

รายได

2

1,700.00

17

ตูกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต

รายได

2

3,500.00

18

โต4ะวางคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป

รายได

20

1,500.00

19

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานพัสดุ
ลำดับ วัน เดือน
ที่
ป*
1
24 ส.ค. 48
2
24 ม.ค. 50
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
วัสดุ - ครุภัณฑ
2320-008-0003 ISUZU 6ลอ 3 บ2681 กทม.
บริจาค
1
100,000.00
7440-001-0013 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
บกศ
1
24,700.00
รถยนตสองแถว (ฟอรด) ทะเบียน บบ
19 ก.ค. 50 2320-008-0004
บกศ
1
32,300.00
6868 สระบุรี
รถตู โตโยตา ทะเบียน นข 2820
12 ก.ย. 50 2320-008-0004
บกศ
1
49,920.00
สระบุรี
รถโตโยตา ทะเบียน ย-1315
7 พ.ย. 50 2320-008-0005
บริจาค
1
0.00
นครราชสีมา
รถยนตสองแถวนิสสัน ทะเบียน บพ
14 ส.ค. 52 2320-008-0005
บกศ
1
28,500.00
6111 สระบุรี
โต4ะทำงานเหล็ก ลิ้นชัก ซาย ขาว 5
25 มิ.ย. 53 7110-001-0013
บกศ.
2
6,500.00
ฟุต
9 ก.ค. 53 7110-001-0014 โต4ะทำงานเขามุม
บกศ.
1
8,600.00
12 ก.ย. 55 7110-001-0001 โต4ะประชุม
อุดหนุน
1
15,000.00
เครื่องพิมพ HP LaserJet Pro
23 ธ.ค. 57 7430-008-0004
1
5,500.00
P1102w
15 มี.ค. 58 4110-001-0001 ตูเย็น
บริจาค
1
30,000.00
4120-001เครื่องปรับอากาศวอลไทปG ขนาด
4 ธ.ค. 58
ผลผลิต
3
31,000.00
0001/592-01 25,000 BTU
7430-008เครื่องพิมพ HP LaserJet Pro
31 ส.ค. 59
รายได
1
5,090.00
0001/591-01 P1102w
4130-009-000931 ส.ค. 59
เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
รายได
1
23,900.00
/592-07
งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
ที่

วัน เดือน
ป*

15

1 ก.ย. 59

16

27.เม.ย.63

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
2320-008รถยนต 4 ประตู
0001/591-01
2310-004รถตูโดยสาร 12 ทีนั่ง
0001/631-01
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ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
รายได

1

787,000.00

งปม

1

1,287,000.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาไฟฟ<ากำลัง
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1
2
3
4

27 ก.ย. 44
27 ก.ย. 44
27 ก.ย. 44
27 ก.ย. 44

6625-001-0001
6625-004-0001
6625-002-0001
7110-001-0002

5

27 ก.ย. 44

7110-013-0002

6

27 ก.ย. 44

6625-005-0004

7

27 ก.ย. 44

6625-005-0005

8
9
10

3 มิ.ย. 45
3 มิ.ย. 45
3 มิ.ย. 45

6625-005-0007
6625-005-0007
6625-005-0008

11

23 ก.ค. 45

6625-005-0009

12

23 ก.ค. 45

7110-013-0003

13

23 ก.ค. 45

6625-002-0002

14

23 ก.ค. 45

6625-002-0003

15

23 ก.ค. 45

7110-013-0003

16

23 ก.ค. 45

6105-004-0002

17

23 ก.ค. 45

6625-006-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ
ชุดประลองไฟฟTาและทดสอบ
ชุดฝ~กเครื่องมือวัดไฟฟTา
ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
800´1500´800
ชุดฝ~กวงจรไฟฟTา
ออสซิลโลสโคป 2 เสนภาพ ขนาด
DC-20 MHz
ชุดฝ~กนิวแมติกสเบื้องตน
ชุดนิวแมติกสไฟฟTา
ชุดฝ~กโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
ชุดฝ~กการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา รุYน
0402 Series
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
800´1500´800 มม.
ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟTา
ชุดทดลองเปŠนลำดับขั้น (PLC) รุYน
0111 Series
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
800´1500´800 มม.
มอเตอรกระแสสลับ 3 เฟส 2
ความเร็ว พรอมเบรก
ดิจิตอลมัลติเตอรแบบตั้งโต4ะ รุYน
1604

ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1
1
2
2

197,950.00
176,550.00
49,220.00
7,811.00

งปม.

10

25,680.00

งปม.

5

48,471.00

งปม.

5

24,075.00

งปม.
งปม.
งปม.

1
1
1

170,000.00
167,000.00
99,000.00

งปม.

5

18,725.00

งปม.

5

22,898.00

งปม.

1

49,220.00

งปม.

1

124,869.00

งปม.

5

22,898.00

งปม.

1

33,705.00

งปม.

5

29,960.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
7110-013-0003
800´1500´800 มม.
ออสซิสโลสโคป 2 เสน ภาพ ขนาด
6625-005-0005
DC-20 MHz
ชุดเครื่องฝ~กซYอมเครื่องใชไฟฟTา รุนY
6625-005-0013
0534 Series
ชุดฝ~กหมอแปลงไฟฟTา รุYน 0526
6625-005-0021
Series
โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
7110-013-0001-5
800´1500´800 มม.
7110-013-0005- โต4ะทดลองทางไฟฟTาพรอมคอนโซล
10
800´1500´800 มม.
6625-005-0022 ชุดประลองไฟฟTาและทดสอบ
6625-005-0023 ชุดฝ~กเครื่องมือวัดไฟฟTา
7110-001-0005 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
6625-005-0024 ชุดฝ~กหาขอบกพรYองของแสงสวYาง
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ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม.

5

22,898.00

งปม.

5

21,400.00

งปม.

1

164,994.00

งปม.

1

179,760.00

งปม.

5

17,548.00

งปม.

5

17,548.00

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1
1
2
1

170,000.00
150,000.00
7,200.00
35,000.00

ชุดทดลองเปŠนลำดับขั้น (PLC)
ชุดทดลองเซนเซอรทรานสดิวเซอร
ชุดฝ~กไมโครโปรเซลเซอรเบื้องตน
ชุดฝ~กไมโครโปรเซลเซอรทางไฟฟTา
เครื่องกำเนิดไฟฟTารถยนต 12 โวล
ชุดฝ~กหมอแปลงไฟฟTา
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพรอม
กลYองรับสัญญาณ
ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

1
1
1
1
10
1

110,000.00
90,000.00
38,000.00
48,000.00
33,000.00
160,000.00

งปม.

1

16,000.00

งปม.

1

7,500.00

โทรทัศนสี ขนาด 29 นิ้ว

บกศ.

1

9,100.00

บกศ.
บกศ.

8
1

29,000.00
21,293.00

งปม.

1

1,995,000.00

5975-007-0002

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บทียู
Projectot
ชุดฝ~กปฏิบัติการระบบติดตั้งไฟฟTา
หองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟTา
ชุดหองปฏิบัติการติดตั้งไฟฟTา

งปม.

1

397,000.00

6730-001-0003

เครื่อง Visual

บกศ.

1

23,433.00

18

23 ก.ค. 45

19

23 ก.ค. 45

20

23 ก.ค. 45

21

23 ก.ค. 45

22

23 ก.ค. 45

23

7 ก.ค. 45

24
25
26
27

20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46

28
29
30
31
32
33

20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46
20 ต.ค. 46

6625-005-0025
6625-005-0026
6625-005-0027
6625-005-0028
6625-005-0031
6625-005-0032

34

27 มิ.ย. 48

5821-005-0002

35

27 มิ.ย. 48

7710-013-0004

36

24 ม.ค. 50

37
38

15 มิ.ย. 50
28 ก.ค. 54

7130-005-0005
4120-001-0001
6730-001-0004

39

8 ก.ย. 54

5975-007-0002

40

20 มิ.ย.55

41

28 ก.ค. 54

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
42 19 ก.ย. 56
43

9 ก.ย.57

44
45
46

18 พ.ย. 57
25 ม.ค. 58
14 พ.ค. 58

47

5-Apr-61

48

23-Feb-61

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
6625-002-0006 หองปฏิบตั ิการทดสอบเครื่องเย็น
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL 24200
4120-001-0006
BTU
3413-001-0091 สวYางไฟฟTาโรตารี่
7440-001-0013 คอมพิวเตอรพรอมโต4ะและเกาอี้
6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
ชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟTา 300w AC
6625-002-0001
Machine
ชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟTา 300w DC
6625-002-0001
Machine

75

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม.

1

1,000,000.00

อุดหนุน

1

29,500.00

งปม.
อุดหนุน
บกศ

1
13
2

5,900.00
16,320.00
12,840.00

งบลงทุน

1

780,000

งบลงทุน

1

685,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกช/างกลโรงงาน
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
1
25 ม.ค.43

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
5110-013-0001

กรรไกรโยกตัดโลหะตั้งพื้น

งปม.

1

70,000.00

รายการ ขนาด ลักษณะ

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ

2

14 มิ.ย.44

3445-002-0001

เครื่องตัดโลหะแผYนตัดตรงเทาเหยียบ

งปม.

1

128,000.00

3
4
5
7
8
9

14 มิ.ย. 44
14 มิ.ย. 44
14 มิ.ย. 44
27 ส.ค. 45
27 ส.ค. 45
11 ธ.ค. 51

3441-005-0001
3449-003-0001
3441-006-0001
4710-007-0002
3438-009-0004
7440-001-0020

งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
บกศ.

1
1
1
5
10
1

166,000.00
198,500.00
77,500.00
5,100.00
24,000.00
25,000.00

10

14 พ.ค. 52

3416-001-0001

บกศ.

2

200,000.00

11
12
14

20 มิ.ย. 53
2 ก.ค. 53
10 มิ.ย. 54

งปม.
อุดหนุน
บกศ.

6 มิ.ย. 55

2
1
1
1
1
1
1

250,000.00
24,900.00
25,000.00

15

6695-013-0001
4120-001-0017
4120-001-0009
4120-001-0012
5130-007-0001
3432-009-0001
5130-010-0002

16

17 ต.ค. 56

เครื่องพับกลYอง ขนาด 1200 มม.
แทYนขึ้นรูป STAKE
เครื่องมวนโลหะแผYน 1200 มม.
ทYอบรรจุแก4สอะเซทีลีน
เครื่องเชื่อมไฟฟTาแบบ AC 300A
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทYน
150 มม.
เครื่องทดสอบแรงดึง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ 20,000 BTU
ชุดตูเครื่องมือ 7 ลิ้นชัก
สวYานไฟฟTา ขนาด 13 มม.
เครื่องเชื่อมไฟฟTา
เครื่องพลาสมYาเอนกประสงค
เครื่องปริ้นเตอร ink tank Canon
MP-287

1

5,200.00

7430-008-0036

อุดหนุน

บกศ.

222,453.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

*

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
ที่
วัสดุ - ครุภัณฑ
17 14 พ.ค. 57 6730-001-0004
18

5 มิ.ย. 57

3416-001-0091

19
20
21

1 ก.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57

3417-001-0092
6730-001-0004
6730-004-0005

22

10 ก.พ. 58

3416-001-0092

23

10 ก.พ. 58

3415-001-0091

24

12 พ.ค. 58

3405-001-0092

25
26
27

14 พ.ค. 58
28 พ.ค. 58
25 พ.ค. 58

28

28 ก.ค. 59

29

26 มิ.ย. 60

6730-004-0004
3413-001-0091
5210-004-0091
3416-0010001/592-01
7110-007-0010015

30

11 ก.พ. 62

3416-101-0001

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทYน
150 มม.
เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอรแชล
เครื่องฉายเหนือศีรษะ
เครื่องฉายทึบแสง
เครื่องกลึงขนาดยันศูนยเหนือแทYน
125 มม
เครื่องเจียรนัยแบบตั้งพื้น
เครื่องเลื่อยสายพาน (ไม) พรอม
อุปกรณ
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องเจาะตั้งโต4ะขนาด 13 มม.
เวอรเนียรไฮเกจ ขนาด 500 มม
เครื่องกลึง (Lathe) รุYน : SL-410X4G
โต4ะเขียนแบบขนาด 60x100 cm
ปรับมุม 0.90 องศา
ครุภณ
ั ฑหองปฏิบัติการงานกลึง
เบื้องตนพรอมอุปกรณ
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ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม

1

12,000.00

อุดหนุน

1

247,000.00

งปม
บกศ.
อุดหนุน

1
1
1

397,550.00
15,000.00
20,000.00

งปม

2

124,000.00

งปม

2

21,400.00

งปม

1

246,100.00

บกศ
งปม
งปม

1
3
1

12,500.00
18,000.00
7,000.00

รายได

2

46,500.00

อุดหนุน

15

2,910.00

งบลงทุน

6

1,488,000.00

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาการบัญชี
ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ

1
2

12.ก.ย.41
12.ก.ย.41

7430-001-0001
7430-001-0036

3

24 ส.ค. 51

7430-001-0005

4

24 ส.ค. 51

7430-002-0001

5
6
7
8

6 ม.ค. 53
14 ก.ค. 54
14 ก.ค. 54
28 ก.ค. 57

7730-005-0001
6730-004-0004
6730-001-0004
7440-001-0013

รายการ ขนาด ลักษณะ
เครื่องพิมพดีดภาษาไทย โอลิมเป„ย
เครื่องพิมพดีดอังกฤษ โอลิมเป„ย
เครื่องพิมพดีดภาษาไทย ยีห่ อ
โอลิมเป„ย แครYยาว 15 นิ้ว
เครื่องพิมพดีดอังกฤษ ยี่หอโอลิมเป„ย
แครYยาว 15 นิ้ว
ทีวีสี 29 นิ้ว
เครื่อง Visual
เครื่อง Projector
เครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ Lemel

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม
งปม

35
35

11,000.00
11,000.00

บกศ

5

บกศ

5

11,000.00

บกศ
บกศ
บกศ
อุดหนุน

1
2
4
10

9,000.00
23,433.00
21,293.00
13,482.00

11,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่
9
14 พ.ค. 57
10 14 พ.ค. 58

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
6730-001-0004 เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
ชุดทดลองไฟฟTาอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
1

1

2

26 ม.ค. 47

26 ม.ค. 47

7440-009-0005

7440-009-0009

หูฟjง

ประเภทเงิน จำนวน ราคาหน/วยละ
งปม
บกศ

งปม.

4

26 ม.ค. 47

24 ม.ค. 47

7440-009-0007

7440-009-0011

1

มัลติมิเตอร แบบอนาลอก

2

ชุดทดลองการอนุรักษพลังงาน

1

วงลอแม4กซเวลล
เซ็นเซอรจับเวลาแบบแสดงผลดวย
ตัวเลข
สวิทซปลYอยวัตถุ พรอมสายกด
แหลYงจYายไฟสำหรับตัวเซ็นเซอรจับ
เวลา

1
งปม.

จานกลมแบYงสเกล

1

ราคาหน/วย
ละ

หมายเหตุ

124,000.00

ศูนยวิทย

76,000.00

ศูนยวิทย

12,000.00

ศูนยวิทย

151,000.00

ศูนยวิทย

1
1
งปม.

1

สวิทซปลYอยวัตถุ พรอมสาย

1

ชุดทดลองแรง-การสั่น

1

แหลYงจYายไฟ ที่เหมาะสมกับชุดทดลอง
วงจรแปลงสัญญาณแบบ Bridge
rectifier ขนาด 3 VAC

1

มัลติมิเตอรแบบดิจติ อล

12,000.00
12,840.00

1

ชุดทดลองแมYเหล็ก
3

2
1

หมายเหตุ

1
งปม.

1

สายไฟสำหรับตYอวงจร

12

อุปกรณจับยึดวัตถุกับแทYงเหล็ก

4

ไมเมตรพรอมที่ยึดจับ

1

5

20 ส.ค. 50

7730-005-0006

โทรทัศนสี 29 นิ้ว จอแบน

บกศ.

1

9,900.00 หอง306

6

30 ม.ค. 52

7730-005-0009

โทรทัศนสี 29 นิ้ว

บกศ.

1

10,000.00 หองพักครู

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับ
วัน เดือน ป*
ที่

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพรอม
5821-005-0002
กลYองรับสัญญาณ

7

5 ก.ค. 53

8

28 ก.ค. 54

6730-001-0003

9

28 ก.ค. 54

10

15 ส.ค. 54
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ไดมาโดยวิธี จำนวน

ราคาหน/วย
ละ

หมายเหตุ

บกศ.

2

11,100.00

เครื่อง Visual

บกศ.

1

23,433.00

6730-001-0004

Projector

บกศ.

1

21,293.00 หอง 305

4120-001-0001

เครื่องปรับอากาศ

บกศ.

1

25,000.00 หองพักครู

อบจ.สระบุรี

1 หอง

4,954,000.00

อบจ.สระบุรี

1 หอง

5,000,000.00

ศูนยการเรียนรูวิทยาศาตรพื้นฐาน
ประกอบดวย
-โซนแสง
-โซนเสียง
-ชุดการแยกเสียง
-โซนแรงและการเคลื่อนที่
-โซนไฟฟTาและแมYเหล็ก
-โซนหนYวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
-โซนรYายกายสุขภาพ
-ระบบปรับอากาศ
ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร
ประกอบดวย
-โซนสนุกคิดกับทฤษฎี
-โซนสนุกกับภาพมายา
-โซนสนุกกับสมาธิและการรับรู

11

24 ต.ค. 56

6930-004-0001

12

26 ก.ย. 57

6930-004-0002

13

26 ต.ค. 57

6730-004-0004

เครื่องฉายภาพทึบแสง

งปม.

14

21 พ.ค. 57

6730-001-0004

เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

งปม.

15

14 พ.ค. 58

6730-001-0004

เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

บกศ

16

14 พ.ค. 58

6730-004-0004

เครื่องฉายภาพทึบแสง

บกศ

1

12,500.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานประชาสัมพันธ
ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1
2
3
4

20 มิ.ย. 55
20 มิ.ย. 55
20 มิ.ย. 55
2 ส.ค. 56

5

17.พ.ค.59

6

17.พ.ค.59

7

12 ก.ย. 59

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

17 พ.ค. 62

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-010-0001
5965-001-0001
5965-001-0002
9905-011-0001
6720-001-0001592-01
6710-002-0001592-01
7110-0130001/592-01

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

Power Amp 250 watts
ไมคลอย (2 อัน)
ไมคลอย (2 อัน) พรอม AC-DC
หินอYอนปTายวิทยาลัย

บกศ.
บกศ.
บกศ.
บกศ.

1
1
1
1

7,100.00
7,000.00
7,500.00
61,500.00

กลองถYายรูป

รายได

1

10,990.00

กลองวีดีโอ

รายได

1

9,990.00

โต4ะทำงานไมเขามุม

รายได

1

6,000.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานสวัสดิการ นักเรียน
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
3510-001-0001 ตูซักผาหยอดเหรียญ
รายได
1

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ
ชำรุด

หมายเหตุ

13,268.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานแนะแนว
ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

19 พ.ย. 61

2

19 พ.ย. 61

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

1 มี.ค. 60

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-002-0001 โน4ตบุ4ค HP Corel3-7020U
เครื่องพิมพเอกสาร Brotherแบบ
7430-008-0002
inkjet Color

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

กยศ.

1

14,490.00

กยศ.

1

6,790.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานหลักสูตรระยะสัน้
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
3405-001เครื่องเลื่อยสายพานพรอมอุปกรณ
งปม
1
0001/602-01

ราคาหน/วยละ

ราคาหน/วยละ
25,000.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
1
2
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานส/งเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7430-008เครื่องพิมพ Epson
31 ส.ค. 59
อุดหนุน
1
5,200.00 ชำรุด
0002/591-01 L220+inktank
4130-009-000331 ส.ค. 59
เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
รายได
1
23,900.00 ชำรุด
/592-01

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ ผูอำนวยการ
ลำดับที่
1
2
3
4
5

หมายเลขประจำ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7115-0069 ธ.ค. 52
0001/522-002
6 ม.ค. 53 7730-005-0001
4110-0018 ม.ค. 58
0001/592-01
13 ส.ค. 58 7110-013-0001
7105-00714 ม.ค. 59
0002/592-01

วัน เดือน ป*

6

19 ต.ค. 54

7

3 มี.ค. 60

รายการ ขนาด ลักษณะ

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

ตูโชวชุดไมสัก

อุดหนุน

3

12,000.00

ทีวีสี 38 นิ้ว

บกศ

1

9,000.00

ตูเย็นหองผูบริหาร

รายได

1

5,800.00

โต4ะทำงานไมสัก

อุดหนุน

1

22,200.00

โซฟาหลุยส

รายได

1

49,532.71

อุดหนุน

1

30,000.00

รายได

2

6,500.00

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000
4120-001-0001 BTU
7115-006ตูไมกระจกเป€ดเก็บของ
0001/602/001

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานปกครอง
ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

31 ส.ค. 59

หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
วัสดุ - ครุภัณฑ
4130-009-0013เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
/592-11

ไดมาโดยวิธี

จำนวน

รายได

1

ราคาหน/วยละ
23,900.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่
1
2
3
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
หมายเลขประจำ
วัน เดือน ป*
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-00110 พ.ย. 54
เครื่องคอมพิวเตอรของงานวิจัย
อุดหนุน
1
0029
7430-008-00069 ก.ย. 59
เครื่องพิมพ Epson L220
รายได
1
592-01
4130-009เครื่องคอมพิวเตอรพรอม CPU
รายได
1
9 ก.ย. 59
0015/592-01

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1

16 ก.ค. 58

2

12 ก.ย. 59

3

9 ก.ย. 59

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

1
2

7 ก.ค. 55
14 มี.ค. 57

3

16 ก.ค. 58

4

20 ธ.ค. 58

5

9 ก.ย. 59

6

28 ธ.ค. 61

ราคาหน/วยละ

หมายเหตุ

25,000.00
5,200.00
23,900.00

บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ รองผูอำนวยการฝ@ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน ราคาหน/วยละ หมายเหตุ
วัสดุ - ครุภัณฑ
7440-001เครื่องคอมพิวเตอร
ผลิตผล
1
25,920.00
0003/594-02
7110-013-0001 โต4ะทำงาน
อุดหนุน
1
6,000.00
7430-008เครื่องพิมพ Epson L220+ink
อุดหนุน
1
5,200.00 ชำรุด
0004/591-01 tank
บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ รองผูอำนวยการฝ@ายวิชาการ
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7105-007-0001 โซฟาไม
อุดหนุน
1
7110-013-001
โต4ะทำงานผูบริหาร
รายได
1
7440-001เครื่องคอมพิวเตอร
ผลิตผล
1
0002/594-01
4120-001-0001 เครื่องปรับอากาศ
อุดหนุน
1
7430-008เครื่องพิมพ Epson L220+ink
อุดหนุน
1
0003/591-01 tink
7430-008เครื่องพิมพ HP Laserjet Pro
รายได
1
0001/611-01 M102a

ราคาหน/วยละ
15,000.00
6,000.00
25,920.00
25,000.00
5,200.00
4,560.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา

ลำดับที่

วัน เดือน ป*

2
3
4

9 มิ.ย. 58
20 ธ.ค. 58
30 ส.ค. 62
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ คงเหลือ รองผูอำนวยการฝ@ายบริหารทรัพยากร
หมายเลขประจำ
รายการ ขนาด ลักษณะ
ไดมาโดยวิธี จำนวน
วัสดุ - ครุภัณฑ
7110-013-0001 โต4ะทำงาน
รายได
1
7440-002-0001 โน4ตบุ4ก
อุดหนุน
1
7440-002-0002 คอมพิวเตอร (โน4ตบุ4ก)
รายได
1

ราคาหน/วยละ
6,000.00
25,000.00
31,900.00

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

หมายเหตุ

ข้อมูลสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา
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ประเภทที่ 9
ขอมูลจังหวัดสระบุรี
ข้อมูลทัว# ไป

ที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต
จั งหวั ด สระบุ รี ตั้ งอยู ภาคกลางของประเทศไทยซึ่ งตั้ งอยู ทางทิ ศตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อของ
กรุงเทพมหานคร ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟ/ลิปดาเหนือ กับ ลองติจูดที่ 100 องศา 54
ลิปดา 35.58478 ฟ/ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1
(ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย;ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตาม
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแมน้ำเจ?าพระยาแยกเข?า
แมน้ำป@าสักประมาณ 165 กิโลเมตร
เนื้อที่
จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576.486 ตร.กม.หรือประมาณ 2,235,304 ไร คิดเปDนร?อยละ 0.70
ของพื้นที่ประเทศ
อาณาเขต
จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกล?เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก ติดตอกับอำเภอปากชอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอบ?านนา จังหวัด
นครนายก
ทิศใต
ติดตอกับอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน?อย อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับอำเภอภาชี อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
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แผนภูมิแสดงที่ตั้งและอาณาเขต

สักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดสระบุรีเปDนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ำที่ราบลุมภาคกลางรวมกับอีกสวนหนึ่งของทิวเขา
ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นได?ชัด3ลักษณะ คือ บริเวณที่ราบ
ลุมบริเวณเขาหยอมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง
ลักษณะดิน
โดยทั่วไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปJง ที่มีการระบายน้ำเลวหรือคอนข?างเลวใช?ทำนาปลูก
ข?าว บางแหงมีชั้นของสารจาไรไซท;อยูตื้น มีปฏิกิริยาเปDนกรด ซึ่งเปDนพิษตอข?าว บางแหงอาจมีน้ำทวม
ทำให?ผลผลิตสูญเสีย สำหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ำดีและมีความลาดชันใช?สำหรับปลูกพืชไรและไม?
ผลบางแหงพบชั้นกรวดหนาแนนอยูตื้น และบางแหงถูกกัดกรอน สวนที่มีความลาดชันสูง ๆ จะเปDน
ภูเขาบางแหงพบชั้นหินพื้นอยูตื้น ซึ่งใช?เปDนที่ป@า
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ลักษณะภูมิอากาศ
จั งหวั ด สระบุ รี เปD น จั งหวั ด ที่ มี ลั กษณะอากาศแบบฝนเมื องร? อนเฉพาะฤดู (Tropical Aavanna
Climate ,Aw) ระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้จะมีฝนน?อย
แห?งแล?งในฤดูหนาว และอุณหภูมิคอนข?างสูงในฤดูร?อนและคอนข?างจะหนาวเย็นในฤดูหนาวและมีฝน
ตกชุกในชวง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
อุณหภูมิ
จังหวัดสระบุรีเปDนจังหวัดในภาคกลางและอยูลึกเข?ามาในแผนดินปกติมีอุณหภูมิคอนข?างสูง จึงทำ
ให? อากาศร?อนอบอ?าวในฤดูร?อน สวนในฤดู หนาวไมหนาวจัดโดยมีอุณหภู มิเฉลี่ยตลอดป` 28-29องศา
เซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย23-24 องศาเซลเซียสเดือน
เมษายนเปDนเดือนที่มีอากาศร?อนจัดที่สุดในรอบป` สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม
ฝน
ซึ่งฝนที่ เกิดขึ้น ในจังหวัดสระบุรีสวนใหญเปDนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต?และรอง
ความ กดอากาศต่ำที่พัดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน โดยตลอดทั้งป`มีจำนวนวันฝน
ตกเฉลี่ยประมาณ 70-90 วันนอกจากนี้ในบางป`อาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเข?ามาในบริเวณจังหวัด
สระบุรีหรือจังหวัดใกล?เคียง ทำให?มีฝนตกเพิ่มขึ้นได?อีก
สภาพการปกครอง การเมือง
ประชากร
ตารางแสดงจำนวนประชากรของจังหวัดสระบุรี ป, 2562
อำเภอ

จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
(ชาย)
(หญิง)
(รวมทั้งหมด)

อำเภอเมืองสระบุรี

51,550

61,337

118,887

119,026

อำเภอแกงคอย

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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จำนวนประชากร จำนวนประชากร จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
(ชาย)
(หญิง)
(รวมทั้งหมด)

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

อำเภอวังมวง

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

ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ 31 ธันวาคม 2562
ประชากร ณ เดื อ น มกราคม 2559 รวมทั้ ง สิ้ น 645,010 คน เปD น ชาย 273,105 คน
หญิง 318,081 คน สำหรับอำเภอที่ประชากรมากที่สุด ได?แก อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 118,887 คน
รองลงมา อำเภอแกงคอย จำนวน 94,439 คน และอำเภอหนองแค จำนวน 91,993 คน
หน0วยการปกครอง
จังหวัดสระบุรีแบงเขตการปกครองออกเปDน 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมูบ?าน
การปกครองสวนท?องถิ่น ประกอบด?วย
- องค;การบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
- เทศบาลเมือง 4 แหง
- เทศบาลตำบล 34 แหง
- องค;การบริหารสวนตำบล 70 แหง
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เนื้อที่(ตร.กม.) ตำบล
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หมูบ?าน

เทศบาล
เมือง/ตำบล

อบต.

ชุมชน

1.เมืองสระบุรี

301.63

11

77

4

7

29

2.แกงคอย

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.วังมวง

338.00

3

31

3

1

-

13.เฉลิมพระเกียรติ

150.57

6

53

1

6

-

3,576.486

111

973

32

76

95

รวม

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสระบุรี ณ ธันวาคม 2562
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การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู?แทนราษฎร ป` พ.ศ. 2558 แบงเปDน 4 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ?านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด
และอำเภอเสาไห?
เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแซง
เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังมวง และอำเภอแกงคอย
ตราสัญลักษณ3

ตราประจำจังหวัดสระบุรี
รูปมณฑป
หมายถึ ง สถานที่ อัน เปD น ที่ เคารพบู ช าสู งสุ ด ของชาวจั งหวั ด สระบุ รี และชาวไทยทั้ งประเทศ เปD น รู ป
มณฑปปลู กครอบรอยพระพุ ท ธบาทขององค; ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ? าตั้ งอยู ที่ วั ด พระพุ ท ธบาท
ราชวรมหาวิหารตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีดอกไม?ประจำจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกสุพรรณิการ3
ชื่อวิทยาศาสตร; Cochlospermum regium(Mart.&Schrank) Pilg
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ตนไมประจำจังหวัด
ชื่อพรรณไม ตะแบกนา
ชื่อวิทยาศาสตร; Lagerstroemia floribund

ที่มาของขอมูล
- http://www.saraburi.go.th/web2/files/com_news_devpro/201908_e158e8c878b1e4c.pdf
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