
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี          

ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณและการดําเนินงานเปนไปตามแผน                  

ท่ีไดกําหนดไว โดยยึดถือกรอบแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีกําหนดนํามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 ทายนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน  

ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู เ ก่ียวของทุกทาน โดยเฉพาะ

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดดําเนินการจัดทําแผนสําเร็จ

เปนไปตามหลักการแนวทางของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม จนบรรลุวัตถุประสงค ดังปรากฏในเอกสาร

ฉบับนี ้

 

 

 

      งานวางแผนและงบประมาณ  

ฝายแผนงานและความรวมมือ                                                  

                                                                    พฤศจิกายน 2565 
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สารบัญ 

หนา                                   

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

สวนท่ี 1  บทนํา 1 

 1.1  วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 

 1.2  ยุทธศาสตรและขอบัญญัติสูความสําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 

 1.3  ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 4 

       การอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567)  

 1.4  ขอมูลเชิงยุทธศาสตร แผนงาน นโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตและพัฒนา 6 

สวนท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐาน 7 

 2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ 11 

 2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเดน 12 

 2.3  กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา 15 

 2.4  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ีวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 16 

 2.5  แผนภูมิโครงสรางการบริหารวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 20 

 2.6  ขอมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 21 

 2.7  ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 29 

สวนท่ี 3  แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 31 

 3.1  สรุปผลการใชจายเงิน ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 31 

 3.2  ประมาณการรายรับ – รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 35 

 3.3  สรปุงบหนารายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 33 

 3.4  สรุปโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 41 

ฝายบริหารทรัพยากร 

 โครงการท่ี 1 โครงการรับสมัคร มอบตัว และจัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาใหม 49 

 โครงการท่ี 2  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 53  

 โครงการท่ี 3  โครงการซอมแซมครุภัณฑงานทะเบียน 57  

 โครงการท่ี 4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตาม 60 

   พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    โครงการท่ี 5  โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 64

 โครงการท่ี 6  โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 68

 โครงการท่ี 7  โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในงานประชาสัมพันธ 72 

 โครงการท่ี 8  โครงการซอมแซมครุภัณฑงานประชาสัมพันธ 76 



ค 

 

สารบัญ (ตอ) 

หนา                              

 โครงการท่ี 9   โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 80 

 โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 84 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 โครงการท่ี 11  โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการอาชวีศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชน 88 

 โครงการท่ี  12  โครงการเชิญสถานประกอบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เขาฝกประสบการณวิชาชีพ 92 

 โครงการท่ี 13  โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 96

 โครงการท่ี 14  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกันคุณภาพแบบออนไลน 100 

 โครงการท่ี 15  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2566 104 

 โครงการท่ี 16  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 108 

 โครงการท่ี 17  โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 112 

 โครงการท่ี 18  โครงการอบรมใหความรูดานงานวิจัยและการวิเคราะหขอูลทางสถิติ 116 

 โครงการท่ี 19  โครงการแขงขันสุดยอดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 120 

 โครงการท่ี 20  โครงการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 124 

 โครงการท่ี 21  โครงการพัฒนาศักยกายภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ 128 

 โครงการท่ี 22  โครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในสถานศึกษา 132 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 โครงการท่ี 23  โครงการเสริมสรางความตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  136 

ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย  

 โครงการท่ี 24  โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร ี 141 

 โครงการท่ี 25  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการตานภัยยาเสพติด 146 

 โครงการท่ี 26  โครงการกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 150 

 โครงการท่ี 27  โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งชมรมวิชาชีพ ชมรมอิสระ  154 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง  

 โครงการท่ี 28  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษา 158 

 โครงการท่ี 29  โครงการปลูกจิตสํานึกดานอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 162 

 โครงการท่ี 30  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงเครื่องสแกนเนอร 166 

 โครงการท่ี 31  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 169 

 โครงการท่ี 32  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  173 

 โครงการท่ี 33  โครงการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 177 
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  สารบัญ (ตอ) 

       หนา 

 โครงการท่ี 34  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา และผูปกครองเครือขาย 181 

 โครงการท่ี 35  โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสราง 185 

  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา (Fix it –   จิตอาสา)  

 โครงการท่ี 36  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร 189 

 โครงการท่ี 37  โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือสรางอาชีพในชุมชน 193 

 โครงการท่ี 38  โครงการขับข่ีปลอดภัยรักษาวินัยจราจร 197 

 โครงการท่ี 39  โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา 201 

 โครงการท่ี 40  โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา แนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพ 205 

 โครงการท่ี 41  โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 209 

 โครงการท่ี 42  โครงการแนะแนวการศึกษาตอและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม 213 

 โครงการท่ี 43  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 217 

 โครงการท่ี 44  โครงการการบริหารจุดเสี่ยงภายในและภายนอกสถานศึกษา 221 

 โครงการท่ี 45  โครงการจัดซ้ือวัสดุงานปกครอง 225 

 โครงการท่ี 46  โครงการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเครื่องทําน้ําเย็น 229 

 โครงการท่ี 47  โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจําป 233 

 โครงการท่ี 48  โครงการประกันอุบัติเหตุหมู 237 

 โครงการท่ี 49  โครงการอบรมใหความรูดานสาธารณสุขการปองกันโรคติดตอและสารเสพติด 241 

 โครงการท่ี 50  โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 245 

ฝายวิชาการ 

 โครงการท่ี 51  โครงการแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 249 

 โครงการท่ี 52  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสวนพฤษศาสตรโรงเรียน (วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี) 253 

 โครงการท่ี 53  โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาการตลาด 257 

 โครงการท่ี 54  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูนักการตลาด 261 

 โครงการท่ี 55  โครงการตลาดนัดสรางอาชีพ 265 

 โครงการท่ี 56  โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 269 

 โครงการท่ี 57  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 273 

 โครงการท่ี 58  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (โปรแกรมบัญชี Express)  277 

  และระบบเครือขายหองปฏิบัติการบัญชี  

 โครงการท่ี 59  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัทําบัญชีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาผูเรียนในโลกศตวรรษท่ี 21 281 

 โครงการท่ี 60  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนกิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 285 
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  สารบัญ (ตอ) 
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 โครงการท่ี 61  โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ แผนกวิชาชางกลโรงงาน 289 

 โครงการท่ี 62  โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาชางกอสราง 293 

 โครงการท่ี 63  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกาวแรกสูชางกอสรางมืออาชีพ รุนท่ี 2 297 

 โครงการท่ี 64  โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝกงานการติดตั้งไฟฟาเพ่ือพัฒนาเปนศูนย 301 

  ทดสอบฝมือแรงงานสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1  

 โครงการท่ี 65  โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณไฟฟาเพ่ือซอมบํารุงในแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 305 

 โครงการท่ี 66  โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาชางยนต 309 

 โครงการท่ี 67  โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณเพ่ือซอมบํารุงในแผนกวิชาชางยนต 313 

 โครงการท่ี 68  โครงการปรับปรุงรถประดิษฐประหยัดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง 317 

 โครงการท่ี 69  โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 321 

 โครงการท่ี 70  โครงการแขงขันหุนยนต ABU อาชีวศึกษา 325 

 โครงการท่ี 71  โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการและอาคารเรียนแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 329 

 โครงการท่ี 72  โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 333 

 โครงการท่ี 73  โครงการจัดหาครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  337 

 โครงการท่ี 74  โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 341 

 โครงการท่ี 75  โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 345 

 โครงการท่ี 76  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 349 

 โครงการท่ี 77  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 353 

 โครงการท่ี 78  โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 357 

 โครงการท่ี 79  โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือรับนักเรียน นักศึกษาใหม 361 

 โครงการท่ี 80  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย 365 

 โครงการท่ี 81  โครงการสัปดาหหองสมุด 369 

 โครงการท่ี 82  โครงการหนังสือเรยีนฟรี 15 ป 373 

 โครงการท่ี 83  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงานสื่อและโสตทัศนูปกรณ 377 

 โครงการท่ี 84  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อการเรียนการสอนของครูผูสอน 381 

 โครงการท่ี 85  โครงการซอมแซมครุภัณฑสื่อการเรียนการสอน 385 

 โครงการท่ี 86  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 389 

 โครงการท่ี 87  โครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณ 393 

  สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ   

 

 



ฉ 

 

สารบัญ (ตอ) 

    หนา 

 โครงการท่ี 88  โครงการพัฒนาศักยภาพการฝกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา  397 

  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  

 โครงการท่ี 89  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 401  

 โครงการท่ี 90  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 405 

 โครงการท่ี 91  โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 409 

  ตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

 โครงการท่ี 92  โครงการจัดซ้ือวัสดุฝกแผนกวิชา 413 

 โครงการท่ี 93  โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ (Project) 417 

 โครงการท่ี 94  โครงการเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 421 

  กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

 โครงการท่ี 95  โครงการทดสอบฝมือแรงงาน 425 

 โครงการท่ี 96  โครงการนิเทศภายใน 429 

 โครงการท่ี 97  โครงการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 433 

 โครงการท่ี 98  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของแผนกวิชา 437 

 โครงการท่ี 99  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 441  

 โครงการท่ี 100 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 445 

   PjBL และ Active Learning 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1  วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาต ิ

  พันธกิจ 

 1.  จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

มุงตอบสนองตอความตองการของประเทศ 

2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 

 4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

 5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7.  สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพสูงข้ึนและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

 

1.2  ยุทธศาสตรและขอบัญญัติสูความสําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 1.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 2.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 6.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 นโยบาย จุดเนนและทิศทางการขับเคล่ือนการจัดอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา การศึกษาสรางคน อาชีวะสรางชาติ “เตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21” 

1.  เพ่ิมผูเรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

 1.1 เปดสาขาใหม/สาขาขาดแคลน 

 1.2 เพ่ิมหองเรียน (วท./วอศ.) 

 1.3 ปรับหลักสูตรใหยืดหยุน ดึงผูเรียนกลับเขาสูระบบ 

 1.4 แนะแนวสื่อสารทุกกลุมเปาหมายทุกพ้ืนท่ี 

 1.5 สรางภาพลักษณ (Re-Branding) 

1.6 จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-สง) 

 2.  ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

  2.1 พัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเปาหมาย + 

1 โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ) 

  2.2 จัดการศึกษารองรับการพัฒนากําลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 

  2.3 พัฒนาความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน 

  2.4 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 

  2.5 อาชีวะฐานวิทยฯ/มาตรฐาน KOSEN 

 3.  Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 

  3.1 ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกําลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัย         

การอาชีพท่ัวประเทศ) 

  3.2 เตรียมความพรอมกําลังคนเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ 

  3.3 หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 

  3.4 หลักสูตรฝกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 

  3.5 Startup/Business online 

 4.  ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 

  4.1 ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 

  4.2 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

  4.3 แกไขปญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 

  4.4 สรางระบบแรงจูงใจ เพ่ิมคาตอบแทน และสงเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 
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 5.  ขับเคล่ือนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

  5.1 อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 

  5.2 บูรณาการการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 

  5.3 Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 

  5.4 สรางคานิยม “การศึกษาสรางคน อาชีวะสรางชาติ” 

ขอบัญญัติสูความสําเร็จ 

"ยึดหลักธรรมมาภิบาล  บริหารงานประจํา 

นําภาพลักษณท่ีดี   ใชเทคโนโลยีบริหาร 

ประสานเครือขาย  ขยายทวิภาคี 

ยึดหนาท่ีดวยความมุงม่ัน  หม่ันพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

เยี่ยมหองเรียนสมํ่าเสมอท่ัวหนา พัฒนาบุคลากรสูความสําเร็จ" 

1. ใชเวลาสวนใหญในสถานศึกษา 

2. พัฒนาครูและองคกร 

3. เนนสอนระบบทวิภาคี 

4. นําสิ่งดีดีสูสังคม 

5. เรงระดมเรื่องภาพลักษณ 

6. สรางคุณภาพเชิงประจักษสูนักศึกษา 

7. พัฒนาโดยใช(นวัตกรรม)เทคโนโลย ี

8. ตองมีหลักธรรมาภิบาล 

9. เนนทํางานประสานชุมชน 

10. เรงรณรงคสรางเครือขายความรวมมือ 
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1.3  ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม First S -Curve, New S -Curve และประเทศไทย 4.0 

 กลยุทธ 1.1  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซ่ึงมีโครงการหลัก 

ดังนี้ 

 1.1.1  โครงการสํารวจความตองการกําลังคนเพ่ือขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 1.1.2  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ 

 1.1.3  โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ 1.2  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ซ่ึงมีโครงการหลัก ดังนี้ 

 1.2.1  โครงการศึกษาความตองการในการผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังปริมาณและคุณภาพ 

 1.2.2  โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการผลิตและพัฒนากําลังคนให

มีความสามารถในการเเขงขัน 

 กลยุทธ 2.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะสอดรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมี

โครงการหลัก ดังนี้ 

 2.1.1  โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

 2.1.2  โครงการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถใชวิทยาการใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 2.1.3  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

 2.1.4  โครงการสรางทักษะการสอนโดยใชระบบดิจิตัลแกครู 

 2.1.5  โครงการสงเสริมสนับสนุนใหครมีูประสบการณในสถานประกอบการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในการศึกษาอาชีวศึกษา 

กลยุทธ 3.1  สรางโอกาสและความรวมมือกับภาครัฐ ซ่ึงมีโครงการหลัก ดังนี้ 

3.1.1  โครงการประชาสัมพันธการสงเสริมดานอาชีวศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ 

3.1.2  โครงการพัฒนาระบบฐานผูเรียนอาชีวศึกษา 

 กลยุทธ 3.2  สรางโอกาสและความรวมมือกับภาคเอกชน ซ่ึงมีโครงการหลัก ดังนี้ 

 3.2.1  โครงการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและสิ่งประดิษฐของชุมชนสูอุตสาหกรรม 
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 3.2.2  โครงการพัฒนาความรูและประสบการณแกผูอยูนอกระบบการศึกษา (ฝกอบรมวิชาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาและขยายเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาท้ังในเเละตางประเทศ 

  กลยุทธ 4.1  สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับองคกรในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมี

โครงการหลัก ดังนี้ 

 4.1.1  โครงการพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการ 

 4.1.2  โครงการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน

และตางประเทศ 

 4.1.3  โครงการจัดหาแหลงเรียนรู 

 4.1.4  โครงการสรางครูฝกในสถานประกอบการ 

 4.1.5  โครงการสรางเครือขายความรวมมือการใชทรัพยากรรวมกัน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  วิจัยและพัฒนาองคความรู สรางนวัตกรรม บริการวิชาการเเละวิชาชีพเพ่ือยกระดับการ

อาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ 5.1  เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเทคโนโลยี 

และองคความรูดานอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล ซ่ึงมีโครงการหลัก ดังนี้ 

 5.1.1  โครงการพัฒนานักวิจัย เพ่ือสรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 5.1.2  โครงการจัดทําผลงานวิจัยการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

 กลยุทธ 5.2  เสริมสรางศักยภาพในการขับเคลื่อนงานวิจัยสูภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ซ่ึงมีโครงการหลัก 

ดังนี้ 

 5.2.1  โครงการจัดทําวารสารวิชาการ (Journal) 

 5.2.2  โครงการตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการเเนวใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาลและ

ปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ( Modern Management) 

กลยุทธ 6.1  สงเสริมสนับสนุนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ ซ่ึงมีโครงการหลัก ดังนี้ 

 6.1.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหเกิดความตระหนักประโยชนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

 6.1.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ 
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 กลยุทธ 6.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาลและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีโครงการหลัก ดังนี้ 

 6.2.1  โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2.2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 6.2.3  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 6.2.4  โครงการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถาบนัและสถานศึกษา 

1.4  ขอมูลเชิงยุทธศาสตร แผนงาน นโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตและพัฒนา 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 1.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 2.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 6.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 1.  ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

 2.  พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

 3.  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 4.  รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

 5.  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6.  บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 

 1.  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
 2.  ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
 3.  ใหภาคสวนตาง ๆ รวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ 
 4.  พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี 
 5.  สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
 6.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
 7.  ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 8.  อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
 9.  สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ 
 10.  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 



7 

 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการขับเคล่ือน  

1.1  ศึกษา วิเคราะห วิจัยแนวทางการนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการการศึกษา  

1.2  จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน ทุกระดับการศึกษา 

โดยสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงไวในสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ตามลําดับโดยเริ่มใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูระดับบุคคล และครอบครัว รูจักนําไปประยุกตใช นําไปขยายผล

ในครอบครัวและชุมชนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศ  

1.3  จัดทําแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร  

แนวทางการขับเคล่ือน  

2.1  อบรมสัมมนาผูบริหารการศึกษาใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  ฝกอบรมและพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

กลุมเปาหมายใหสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสูการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การขยายผลและพัฒนาเครือขาย  

แนวทางการขับเคล่ือน  

3.1  ใหสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางเขาไปชวยเหลือพัฒนาสถานศึกษาท่ีเขารวม โครงการ 1:10 แหง ในการ

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ  

3.2  ใหมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงเสริม สนับสนุน ประสานการดําเนินงานของเครือขาย  

3.3  จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเผยแพรประชาสัมพันธ  

แนวทางการขับเคล่ือน  

4.1  เผยแพรการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัดทําสื่อรูปแบบตาง ๆ  

4.2  เผยแพรขอมูลขาวสาร ความกาวหนาของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล  

แนวทางการขับเคล่ือน  

5.1  จัดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และระดับสถานศึกษา โดยให

คณะกรรมการมีหนาท่ีติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม ระดับภูมิภาคและ

สถานศึกษา  

5.2  กําหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคูมือในการติดตามและประเมินผล  

5.3  ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ การติดตามประเมินผลไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไว 4 ดาน คือ  

1.  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  

2.  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

3.  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

4.  ดานการพัฒนาบุคลากร 

 

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของสาขาวิชาท่ีผูเรียนผานตามเกณฑคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห 

คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค 

2. รอยละของสาขาวิชาท่ีไดรับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก 

5. รอยละของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถผูเรียนดานวิชาชีพในทุกสาขาวิชา รายวิชาและทุกระดับช้ัน 

ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ิมจํานวนผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงศึกษาตอ

หรือไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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4. รอยละเฉลี่ยของผูเรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. รอยละของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

6. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการพัฒนา

เพ่ิมข้ึน 

7. รอยละความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเรียนในการสําเร็จการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมความรวมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละการทําความรวมมือ MOU (Memorandum of  Understanding) ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ             

2. มีสัญญาฝกอาชีพระหวางสถานประกอบการกับผูเรียน 

3. มีแผนการฝกอาชีพในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการฝกอาชีพท่ีกําหนดไวในแผนการเรียนตลอด

หลักสูตร 

4. มีการประเมินมาตรฐานการฝกอาชีพ ตามขอตกลง และตามแผนการฝกอาชีพ ท่ีจัดทํารวมกับระหวาง

สถานประกอบการ และสถานศึกษา 

5. มีใบรบัรองการผานงานของสถานประกอบการ เม่ือสิ้นสุดการฝกอาชีพลงนามโดยสถานประกอบการ 

6. มีวุฒิการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามรวมกัน 2 ฝาย คือ สถานประกอบการกับสถานศึกษา 

7. มีแผนการฝกอาชีพแตละสาขาวิชา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมภายใน

เพ่ือการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

1. ระดับคุณภาพของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

2. ระดับคุณภาพของการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 

3. ระดับคุณภาพของการมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 

4. ระดับคุณภาพของรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงานการตรวจสอบและถวงดุล 

5. ระดับคุณภาพของการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานท่ีมีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยน

ไดเหมาะสมตามสถานการณ 

6. ระดับคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

7. รอยละของผูรับบริการและผูเก่ียวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียนระดับดีข้ึนไป 

8. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

9. ระดับคุณภาพของการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
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10. ระดับคุณภาพของหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง

และอยูในสภาพใชการไดดี 

11. ระดับคุณภาพของการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดวยระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีวศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ดวยระบบอินเทอรเน็ต และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน 

2.  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ํากวา 30 Mbps  

3.  จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีทันสมัย/เปนปจจุบัน 

4.  รอยละของการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนการสอน งานวิจัยและหองสมุด 

5.  รอยละของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนําระบบ ICT มาใชประโยชนในการบริหารจัดการและการใหบริการ

ของวิทยาลัย 

6. รอยละของการสงเสริมผูเรียนใหมีการพัฒนาศักยภาพโดยใชระบบ ICT 

7. พัฒนา ICT เพ่ือการบริการวิชาการวิชาชีพสูสังคมในการเรียนรูผานเครือขาย 

8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพรโดยใชระบบ ICT  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีสมรรถนะทันตอการเปล่ียนแปลง 

ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของการประเมินผลของผูเรียน ตอครูในสาขาวิชาและผูบริการตอบุคลากรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามเกณฑท่ีกําหนด  

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในหลักสูตรท่ีคุรุสภาให

การรับรอง และผานการประเมิน เพ่ือตออายุใบประกอบวิชาชีพ 

3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ สวัสดิการสวัสดิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานบุคลากรของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
 

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ 

 ปรัชญา 

 “วิชาดี  ฝมือเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  นําสังคม” 

 วิชาดี  มีความรู ความสามารถ ทางหลักวิชาการในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ

สามารถผสมผสานองคความรูท้ังปวง เพ่ือนําไปสูการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

 ฝมือเย่ียม  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสรางสรรคพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

 เปยมคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสํานึกในหนาท่ี ความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและ

ผูอ่ืน และมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

 นําสังคม  เปนผูนํา และเปนแบบอยางในการนําความรู และเทคโนโลยีมาสรางสรรค และ

พัฒนาวิชาชีพของตนและสังคม 
 

 วิสัยทัศน 

 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน 
 

 พันธกิจ 

 1.  การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการ

ของสถานประกอบการ 

 2.  สรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับระหวางสถาน

ประกอบการท่ียั่งยืน 

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 4.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 5.  พัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
 

 อัตลักษณ 

 “มีจิตอาสาพัฒนาฝมือ” 
 

 เอกลักษณ 

 “การบริการชุมชนดานวิชาชีพ” 
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2.2  จุดเนนในการพัฒนาสถานศกึษา และความโดดเดน 

 จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

 แผนพัฒนาผูเรียน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

สถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมการหารายไดระหวางเรียนในสถานประกอบการาและสามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพได 

3. จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีทักษะการจัดการ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใชใน

กระบวนการเรียนรู 

4. จัดใหนักเรียนไดเรียนรูในการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ 

5. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะ การจัดการ การวางแผนในการจัดทําโครงงาน 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โดยจัดใหแกปญหาอยางมีเหตุผล 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน สื่อสารได คิดไดและมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง 

แผนพัฒนาบุคลากร 

1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษามาพัฒนางาน 

3. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานวิจัย 

4. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการโดยเนนผูเรียนและคํานึงถึง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

แผนพัฒนาดานบริหารจัดการ 

1. จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

2. จัดทําแผนพัฒนาทุกแผนกวิชา เพ่ือพัฒนาสูมาตรฐานการจัดการศึกษาในแตละสาขาวิชา 

3. ขยายความรวมมือกับสถานประกอบการใหหลากหลายวิชาชีพ 

4. จัดหาวัสดุฝก อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอ 

5. นําผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูกับครู บุคลากร และผูเรียน 

6. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร 

สถานศึกษาควรมีการจัดหาทรัพยากรรวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 
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ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี  

 1.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน

ทักษะเลานิทานพ้ืนบาน  

 2.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน             

ทักษะรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง  

 3.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 

การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง  

 4.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงาน

เครื่องยนตเล็กดีเซลและเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน  

 5.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางกอสราง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ        

ทักษะการสํารวจเพ่ือการกอสราง  

 6.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางกลโรงงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะงานวัดละเอียด  

 7.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร ระดับ ปวส.  

 8.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส.  

 9.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะแมคคาทรอนิกสและหุนยนต ระดับ ปวส.  

 10.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 11.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะ

งานติดตั้งไฟฟาและควบคุม   

 12.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ   

งานฝกฝมือ 

 13.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาธรุกิจคาปลีก แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดบั ปวส. 

 14.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีสาขาการบัญชี ระดับ ปวส. 
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 15. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลชมเชย (เหรียญเงิน) ระดับ ปวส. 

เครื่องชารจแบตเตอรรี่มือถือโดยใชสนามแมเหล็ก  

 16. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลชมเชย (เหรียญทองแดง) ระดับ 

ปวช. เครื่องพนแอลกอฮอลรอบทิศทาง 

 17. นางสาวปนัดฐา ปานใย นางสาวหยาดอรุณ กุลธิ และนายเลิศศักด์ิ เพียซุย ครูท่ีปรึกษาโครงการ

สิ่งประดิษฐ เครื่องชารจแบตเตอรรี่มือถือโดยใชสนามแมเหล็ก ไดรับรางวัลชมเชย (เหรียญเงิน) ระดบั ปวส.  

 18. นางสาวปนัดฐา ปานใย นางสาวหยาดอรุณ กุลธิ และนางสาวสุพัชญสิริ สมทรัพย ครูท่ีปรึกษา

โครงการสิ่งประดิษฐ เครื่องพนแอลกอฮอลรอบทิศทาง ไดรับรางวัลชมเชย (เหรียญทองแดง) ระดบั ปวช.  

 

ระดับภาค 

 1.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน            

ทักษะรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากลหญิง 

 2.  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางยนต ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการ

งานฝกฝมือ 

 3.  นายบันลือศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณ ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝกฝมือ 

 4.  นายอนิรุทธ หงษาวงศ ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ทักษะรองเพลง ประเภทเพลงไทย

สากลหญิง 

 

รางวัลอ่ืน ๆ 

 1.  นางสุกัลยา จันทรจินดา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคลากรสนับสนุนสงเสริมงานอาชีวศึกษา    

ทวิภาคีดีเดน” โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีดีเดน ภายใตโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 2.  นางสาวเยาวมาลย จันทรไพศรี ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูนิเทศดีเดน โครงการเชิดชูเกียรติ

บุคลากรทางการศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีเดน ภายใตโครงการ

ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน

มหกรรมวิชาชีพธุรกิจคาปลีก ครั้งท่ี 2 ทักษะการขายสินคาและบริการลูกคากับธุรกิจอยางมืออาชีพ ณ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประจําปการศึกษา 2565  
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 4..  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางกอสราง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน Speech 

contest Topic : The role of soft skills for your future career. จัดโดย คณะศิลปะศาสตร วิทยาลัย

เซาธอีสทบางกอก กรุงเทพมหานคร 
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2.3  กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา 

กลยุทธ 

 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา 

 2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและประสิทธิผลใหไดประโยชนสูงสุด 

 3.  พัฒนากิจกรรมผูเรียนใหเปนระบบแบบยั่งยืน 

 4.  สงเสริมการบริการวิชาชีพสูสังคม 

 5.  เสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทางวิชาการ 

 6.  สรางระบบงานประกันคุณภาพ 

 7.  เสริมสรางความรูดานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 8.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศ 

9.  สรางชื่อเสียงสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับในชุมชนภูมิภาคและประเทศในระดับอาเซียน 

 มาตรการ 

 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา 

 2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและประสิทธิผลใหไดประโยชนสูงสุด 

 3.  พัฒนากิจกรรมผูเรียนใหเปนระบบแบบยั่งยืน 

 4.  สงเสริมการบริการวิชาชีพสูสังคม 

 5.  เสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทางวิชาการ 

 6.  สรางระบบงานประกันคุณภาพ 

 7.  เสริมสรางความรูดานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 8.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศ 

9.  สรางชื่อเสียงสถานศึกษาใหเปนท่ียอมรับในชุมชนภูมิภาคและประเทศในระดับอาเซียน 
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2.4  ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 2.4.1  ประวัติ ความเปนมา  

  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปนสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา

วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทํางานศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง ซ่ึงผล

การศึกษาพบวาการจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคข้ึนท่ีอําเภอธัญบุรีนั้น มีความเหมาะสมท้ังในดานของนักศึกษาท่ี   

คาดวาจะเขาศึกษาตอในพ้ืนท่ีบริการ และดานศักยภาพในการขยายตัวทางดานการคา อุตสาหกรรม ท่ีเพ่ิมข้ึน

ทุกป ดังนั้นจึงมีขอเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคข้ึน และนําสูการพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา ในป 

พ.ศ. 2538 โดยจัดหาพ้ืนท่ีซ่ึงเปนท่ีดินราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน 45742 ซ่ึงทานผูหญิงสุทธิอรรถนฤมนตร 

(ฉลวย  เลขยานนท) มอบใหกระทรวงการคลัง เพ่ือใชเปนประโยชนในราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  เนื้อท่ี

จํานวน 268 ไร 70 ตารางวา และเม่ือป พ.ศ. 2522 กรมธนารักษไดกําหนดใหแบงท่ีดินแปลงดังกลาวใหกรม

อาชีวศึกษา เปนเนื้อท่ีจํานวน 100 ไร ซ่ึงอยูหางจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เปนระยะหางประมาณ 45 

กิโลเมตร    

พ.ศ. 2540 เปดรับนักเรียนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2 สาขาวิชาชางไฟฟาและสาขาวิชาชาง

กอสราง 

พ.ศ. 2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ

บัญชี 

พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

เลขานุการ (ระบบทวิภาคี) และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จํานวน 4 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาติดตั้งไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคกอสราง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

ธุรกิจคาปลีก (ระบบทวิภาคี)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมในสาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. 2551 เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา

ธุรกิจคาปลีก  (ระบบทวิภาคี)  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต (ระบบทวิภาคี) และสาขาวิชาเทคโนโลยีปาลมน้ํามัน 

พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2558 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) สาขางานการบัญชี 

พ.ศ. 2564 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิม 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา           

ชางกลโรงงาน 
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2.4.2   ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

ช่ือสถานศึกษา   :  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

ช่ือภาษาอังกฤษ   :  THANYABURI TECHNICAL COLLEGE 

ท่ีตั้งสถานศึกษา   :  เลขท่ี 109 หมูท่ี 3 ถนน รังสิต-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ  

       อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12110 

  โทรศัพท   :  โทร. 02-5467185-6 

โทรสาร   :  โทร. 02-5467184 

เว็บไซต    :  www.thanyatech.ac.th  

อีเมล    :  thanya_vec@hotmail.com 

เนื้อท่ีของสถานศึกษา  :  100 ไร   - งาน   - ตารางวา 

มีอาคาร รวมท้ังหมด  13  หลัง  มีหองท้ังสิ้น 134  หอง ไดแก 

1. อาคารอํานวยการ 3 ชั้น  จํานวน   1 หลัง    33 หอง 

2. อาคารโรงฝกงาน 4 ชั้น  จํานวน   1 หลัง    32 หอง 

3. อาคารเรียนรวม 4 ชั้น  จํานวน   1 หลัง    18 หอง 

4. อาคารพาณิชยกรรม 4 ชั้น  จํานวน  1 หลัง    20 หอง 

5. อาคารแผนกวิชาชางกอสราง จํานวน   1 หลัง 9 หอง 

6.  อาคารโรงอาหาร   จํานวน   1 หลัง  3 หอง 

7.  อาคารบานพักครู    จํานวน   3 หลัง    14 หอง 

8.  อาคารพัสดุ   จํานวน   1 หลัง  2 หอง 

9.  อาคารปกครอง   จํานวน  1 หลัง  2 หอง 

10. ศูนย Fix it Center ถาวร  จํานวน  1 หลัง 1 หอง 

11. อาคารแผนกชางกลโรงงาน จํานวน  1 หลัง 

  

  สีประจําวิทยาลัย  :  สีเขียวกานบัว 

   

  ตนไมประจําวิทยาลัย  :  ตนกัลปพฤกษ 

 

 

 

 

 

 

http://www.thanyatech.ac.th/
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เพลงของสถานศึกษา (ประพันธโดย พิทยา) 

  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  สรางคนดีสามัคคีมีน้ําใจ 

 สถาบันวิชาชีพอันยิ่งใหญ   กองเกริกไกลไปท่ัวปฐพี 

  องคพระวิษณุกรรมสูงเดน  เหมือนเปนท่ีรวมของศักดิ์ศรี 

 ดั่งปรัชญาเชิดชูวิชาดี   ฝมือเยี่ยมเปยมคุณธรรมนําสังคม 

  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  สูงศักดิ์ศรีรวมความดีมีวินัย 

 วิชาการพัฒนาใหกาวไกล   ประเทศไทยเจริญยิ่งยืนยง 

  สีเขียวกานบัวสวยงามเดน  เสมือนเปนสายเลือดท่ีผูกพัน 

 เทคนิคธัญบุรีเราไมลืมกัน   รักม่ันสถาบันของพวกเรา 
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2.5 แผนภูมิโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา 

นายดํารงค  สุดวิลัย 
คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการ ฝายบรหิารทรัพยากร 

นายรชตะ  โภครักษ 

 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางสาวอัญชลี  เหลืองศรีชัย 

 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 นายรชตะ  โภครักษ 

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นางสุกัลยา  จันทรจินดา 

 

งานการเงิน 

นางจุฑาทิพย  พรหมประทีป 

 

งานบุคลากร 

นางสาวปนัดฐา  ปานใย 

 

 

งานพัสด ุ

นางสาวกนกพร  บุญนุช 

 

 

งานบัญช ี

นางสาวอรุณรัศมี  ทรัพยมาก 

งานอาคารสถานที ่

นายจาํเนียร  โพธิ์รักษ 

 
งานทะเบยีน 

นางสาวกนกกร  นิมิตร 

งานประชาสัมพันธ 

นางสาวมยุรี  ศรีวะรมย 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวปนัดฐา  ปานใย 

 

งานความรวมมือ 

นางสาวจันทนา  เข็มทอง 

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายอภิมุข  โพธิ์งาม 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นางสาวกิตติยา  พุมหิรัญ 

งานวิจัย พัฒนา นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ 

นางสาวณฐพร  จุลเอยีด 

 

งานสงเสริม ผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ 

นางสาวพิมพขวัญ  หอมทอง 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายเลิศศักด์ิ  เพียซุย 

 

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

นางสาวหยาดอรุณ  กุลธ ิ

งานครูที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ แซโงว 

 

งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา 

นางสาวกมลวรรณ  สีแกว 

 

งานปกครอง 

นายดุลยวัตร  บรรจงจัด 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายมนตรี  พรหมประทีป 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม 

งานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวมนัสว ี สวางตระกูล 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นายวีระพงษ  กองสิน 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

นายสุทัศน  แคนอย 

 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

นายกิเลณฑ  ตีรโสภณ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นายนัฐอนันต  นิกร 

แผนกวิชา 
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2.6  ขอมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

 2.6.1  อัตรากําลัง ป 2565      
 

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี                 มีบุคลากรท้ังส้ิน    108   คน 

ก. ขาราชการ      22 คน 

1. ผูบริหาร     4 คน 

2. ขาราชการครู    18 คน 

3. ขาราชการพลเรือน   - คน 

ข. ลูกจางประจํา      - คน    

1. ทําหนาท่ีสอน   - คน    

2. ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

ค. พนักงานราชการ     29 คน 

1. ทําหนาท่ีสอน   29 คน 

2. ท่ัวไป/สนับสนุน  - คน 

ง. ลูกจางช่ัวคราว     57 คน 

1. ทําหนาท่ีสอน   27 คน 

2. ท่ัวไป/สนับสนุน  30 คน 

จ.   มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ                          -       คน 

ฉ.   มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอ่ืน                    -       คน              

ช.   มีอัตราวาง ไมมีคนครอง       - คน 

  1. ขาราชการ   - คน   

  2. ลูกจางประจํา   - คน 

  3. พนักงานราชการ (ครู)  - คน 

 

 

 

 

 

 

        ขอมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

    ผูใหขอมูล นางสาวปนัดฐา  ปานใย   

หัวหนางานบุคลากร 
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 2.6.2  ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา  108  คน 

  ก. ครูผูสอน      ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน       รวม 

- ต่ํากวา ม.6       คน      11  คน     11 คน 

- ปวช./ม.6     -  คน       1 คน       1 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี    -  คน       5  คน       5 คน 

- ปริญญาตรี    55  คน      13  คน     68 คน 

- ปริญญาโท    22  คน       - คน     22 คน 

- ปริญญาเอก     1  คน       -  คน       1  คน 

  รวม       78  คน  รวม    30 คน  รวม      108 คน 
 

 2.6.3  ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง 

ก. ครูผูสอน       ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน           รวม 

- จางดวยงบบุคลากร        -  คน       - คน        - คน 

- จางดวยงบดําเนินงาน  -  คน        - คน        - คน 

- จางดวยงบเงินอุดหนุน      27  คน      30    คน       57   คน 

- จางดวยเงินรายได (บกศ.)    -  คน        - คน        -    คน 

- จางดวยเงินอ่ืนๆ        -  คน        - คน        - คน 

 รวม            27   คน           รวม    30    คน    รวม     57   คน 
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 2.6.4  ขอมูลบุคลากรท้ังหมด จําแนกตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  (1)  ขาราชการ รวม  22  คน  
 

ช่ือ – สกุล 
ระดับ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(สอนแผนกวิชา/เจาหนาที่/สนับสนุน) 

1. นายดํารงค สุดวิลัย  ปริญญาเอก ผูอํานวยการ  

2. นายรชตะ โภครักษ ปริญญาโท รองผูอํานวยการ  

3. นางสุกัลยา จันทรจินดา ปริญญาโท รองผูอํานวยการ  

4. นางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย ปริญญาโท รองผูอํานวยการ  

5. น.ส.กนกกร นิมิตร ปริญญาโท ครูชํานาญการพิเศษ ชางไฟฟากําลัง 

6. นางประไพ แกววิลัย ปริญญาโท ครูชํานาญการพิเศษ การบัญชี 

7. นายสุทัศน แคนอย ปริญญาโท ครูชํานาญการ ชางอิเล็กทรอนิกส 

8. นายชนะพล ทิพยคงคา ปริญญาโท ครูชํานาญการ ชางไฟฟากําลัง 

9. นางสาวปนัดฐา ปานใย ปริญญาโท ครูชํานาญการ สามัญสัมพันธ 

10. นายเกรียงศักดิ์ พิมโคตร ปริญญาตรี ครูชํานาญการ ชางกลโรงงาน 

11. นางจุฑาทิพย พรมประทีป ปริญญาโท ครูชํานาญการ การบัญชี 

12. นางอารยา เล็กนิคม ปริญญาโท ครชูํานาญการ คอมพิวเตอรธุรกิจ 

13. นางสาวเยาวมาลย จันทรไพศรี ปริญญาตรี ครู  ชางกอสราง 

14. นางสาวปวีณา สินขาว ปริญญาโท ครูผูชวย ธุรกิจคาปลีก 

15. นางสุวิญญา จักรกลจันทร ปริญญาตรี ครูผูชวย ธุรกิจคาปลีก 

16. นางสาวกนกพร บุญนุช ปริญญาตรี ครูผูชวย คอมพิวเตอรธุรกิจ 

17. นายนัฐอนันต นิกร ปริญญาตรี ครูผูชวย คอมพิวเตอรธุรกิจ 

18. นางสาวพิมพขวัญ หอมทอง ปริญญาตรี ครูผูชวย สามัญสัมพันธ 

19. นายไตรรัตน ชูเชิด ปริญญาตรี ครูผูชวย ชางกลโรงงาน 

20. นายเฉลิมวุฒิ ดัสถุยาวัตร ปริญญาตรี ครูผูชวย ชางกลโรงงาน 

21. นายกฤษฐนชนม หาระโชย ปริญญาโท ครูผูชวย การบัญชี 

22. นางสาวกิตติยา พุมหิรัญ ปริญญาตรี ครูผูชวย คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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 (2)  พนักงานราชการ รวม  29  คน  
 

ช่ือ – สกุล 
ระดับ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(สอนแผนกวิชา/เจาหนาที่/สนับสนุน) 

1. นายอนิรุทธิ์ หงษาวงศ ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางอิเล็กทรอนิกส 

2. นายอภิมุข โพธิ์งาม ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางอิเล็กทรอนิกส 

3. นายมนตรี พรมประทีป ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางไฟฟากําลัง 

4. นางสาวมยุรี ศรีวะรมย ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางอิเล็กทรอนิกส 

5. นายจําเนียร โพธิ์รักษ ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) เทคนิคพ้ืนฐาน 

6. นายวีระพงษ กองสิน ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางยนต 

7. นายธีรภัทร รียะซัน ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางยนต 

8. นางสาวมนัสวี สวางตระกูล ปริญญาโท พนักงานราชการ (ครู) คอมพิวเตอรธุรกิจ 

9. นางสาวปวีณา พาวินันท ปริญญาโท พนักงานราชการ (ครู) ชางกอสราง 

10. นายวรายุทธ มารุตวงษ ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางยนต 

11. นายสุรพงษ แซโงว ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางยนต 

12. นายเลิศศักดิ์ เพียซุย ปริญญาโท พนักงานราชการ (ครู) ชางอิเล็กทรอนิกส 

13. นางสาวณฐพร จุลเอียด ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางไฟฟากําลัง 

14. นางสาวจิรนันท เชื้อเงิน ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางไฟฟากําลัง 

15. นางสาวกมลวรรณ สีแกว ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางกอสราง 

16. นางสาวสุภาวดี แยมผกา ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางกอสราง 

17. นายพัฒนา ยิ้มยวน ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางกอสราง 

18. นายบันลือศักดิ์ ศรีชัยสุวรรณ ปริญญาโท พนักงานราชการ (ครู) เทคนิคพ้ืนฐาน 

19. น.ส.อรุณรัศมี ทรัพยมาก ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) การบัญชี 

20. นายกิเลณฑ ตีรโสภณ ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) การบัญชี 

21. นายดุลยวัต บรรจงจัด ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) สามัญสัมพันธ 

22. น.ส.จันทนา เข็มทอง ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) สามัญสัมพันธ 

23. นายสุพจน ทางเณร ปริญญาโท พนักงานราชการ (ครู) ชางยนต 

24. นายชาคริต รุงรัตนธวัชชยั ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางกอสราง 

25. นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางไฟฟากําลัง 

26. นางสาวหยาดอรุณ กุลธิ ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) สามัญสัมพันธ 
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ช่ือ – สกุล 
ระดับ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(สอนแผนกวิชา/เจาหนาที่/สนับสนุน) 

27. นายวิศรุต สันปาแกว ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) ชางอิเล็กทรอนิกส 

28. นายวรวุฒิ อองตัน ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) สามัญสัมพันธ 

29. นางสาวณัฐชา เสียงด ี ปริญญาตรี พนักงานราชการ (ครู) คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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 (3)  ลูกจางช่ัวคราว ครูพิเศษสอน 26 คน ครูตางชาติ 1 คน เจาหนาท่ี 30 คน รวม 57 คน 
 

ช่ือ – สกุล 
ระดับ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(สอนแผนกวิชา/เจาหนาที่/สนับสนุน) 

1. นางสาวสุพัชญสิริ สมทรัพย ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

2. นางสาวอภิญญา สงประชา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

3. นางสาวอรุณี ทองคํา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางกอสราง 

4. นางสาวลักษมณ ภูอรุณ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

5. นางสาวกาญจนา คําเรืองศร ี ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

6. นายปฏิภาณ แจงแสง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางไฟฟากําลัง 

7. นายภูเบศ ตันเซง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางยนต 

8. นางสาวนุชนาถ แกวจิต ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางกลโรงงาน 

9. นายเชฏฐพล เตชะธนาทรัพย ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางยนต 

10. นายนําโชค ภูโตะยา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางกลโรงงาน 

11. นางสาวปยาพร ปานทับ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางกอสราง 

12. นายวุฒิชัย ศรีแกว ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางไฟฟากําลัง 

13. นางเรณู บูรณะสุคนธ ปริญญาโท ครูพิเศษสอน ธุรกิจคาปลีก 

14. นายบัณฑิต บุลกุล ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางยนต 

15. นางสาวสิทธิพร บัวทอง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน เทคนิคพ้ืนฐาน 

16. นางสาวบัวบุษกร รักษา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

17. นางสาวชนิดา ปะเพระตา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอรธุรกิจ 

18. นายกิตติพัฒน สัมมาทัต ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางยนต 

19. นายวิโรจน พูลสวัสดิ ์ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางอิเล็กทรอนิกส 

20. นายปกรณเกียรติ อินทรเพชร ปริญญาโท ครูพิเศษสอน ธุรกิจคาปลีก 

21. นายอนาวิล แกวชาง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางยนต 

22. นายธีรเชษฐ ศรีเพชร ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางยนต 

23. นายไชยรัตน สุขสวย ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน ชางกลโรงงาน 

24. นายนวพล สิทธิโชคไพบูลย ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

25. นางสาวฉัตรสุดา แสงทอง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

26. นางสาวรภัทภร วิจติรศรีไพบูลย ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน สามัญสัมพันธ 

27. MISS WANG LEXIN ปริญญาตรี ครูตางชาติ (จีน) สามัญสัมพันธ 
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ช่ือ – สกุล 
ระดับ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(สอนแผนกวิชา/เจาหนาที่/สนับสนุน) 

28. นายเฉลิม แกลวทนงค ปวส.  เจาหนาท่ีงานอาคาร 

29. นางสาวจิตธินันท รุงแสง ปริญญาตรี  - เจาหนาท่ีงานวางแผนและ

งบประมาณ 

- เจาหนาท่ีงานวิจัยฯ 

- เจาหนาท่ีงานความรวมมือ 

- เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลฯ 

- เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพฯ 

- เจาหนาท่ีงานสงเสริมฯ 

30. นางสาวสุภาพร แกลวทนงค ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานพัสดุ 

31. นางสาวนัชชา คําศีเมือง ปวส.  - เจาหนาท่ีงานกิจกรรมฯ 

- เจาหนาท่ีงานครูท่ีปรึกษา  

- เจาหนาท่ีงานปกครอง 

32. นางสาวยลดา พรหมมะ   ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานบริหารงานท่ัวไป 

33. นางสาวพรพรรณ สีผึ้ง ปวส.  เจาหนาท่ีงานการเงิน 

34. นางสาวพรรณเรศ โพธิ์พันธ ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานการเงิน 

35. นางสาวชนากานต ปานสังข ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานพัสดุ 

36. นางสาววรัทยา อินทะชิน ปริญญาตรี  - เจาหนาท่ีงานสวัสดิการฯ 

- เจาหนาท่ีงานแนะแนวฯ  

- เจาหนาท่ีโครงการพิเศษฯ 

37. นางสาวสุพิชญา แสงสวาง ปวส.  เจาหนาท่ีงานหลักสูตรฯ 
38. นางสาวภัควลัญชญ ประเสริฐกิจกุล ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานบุคลากร 

39. นางสาวลักษมี ปะสาวะถา ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานบัญชี 

40. นางสาวยุวกนิษฐ อานสนิท ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานวิทยบริการฯ 

41. นางสาวสิริมา บุญเสริม ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

42. นางสาวเจนิสา โตะทอง ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานทะเบียน 

43. นางสาวสลัยลา หวังประโยชน ปริญญาตรี  เจาหนาท่ีงานวัดผลฯ 

44. นางสาวมาเรียม ยอมิน ม.6  พนักงานขับรถ 

45. นายชัย ปานนาค ป.4  พนักงานขับรถ 

46. นางประจวบ แจงหิรัญ ป.7  แมบาน 

47. นางฉลวย จันทรวงศ ป.6  แมบาน 
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ช่ือ – สกุล 
ระดับ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(สอนแผนกวิชา/เจาหนาที่/สนับสนุน) 

48. นางสาวสมนึก มงคลเจริญ ป.4  แมบาน 

49. นายจรุงค ชวรางพงษ ป.6  นักการภารโรง 

50. นางสาววารี ลอยหา ป.4  นักการภารโรง 

51. นายอังคาร พวงทอง ป.4  นักการภารโรง 

52. นายวิชาญ เสนีวงศ ณ อยุธยา ม.3  นักการภารโรง 

53. นางชูผล ฉิมยาม ป.4  นักการภารโรง 

54. นายประพันธ พุมพวง ป.4  นักการภารโรง 

55. นายสมชัย ฉิมยาม ป.4  นักการภารโรง 

56. นายชรตัน ศรีวิลัย ป.4  นักการภารโรง 

57. นายเฉลิม บําริรัมย ป.4  นักการภารโรง 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

29 

2.7  จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2/2565  

หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง    รวมท้ังส้ิน  3,158  คน       หนวย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนท่ี 2/2565 (ปจจุบัน) 

รวมท้ังส้ิน ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญาตร ี

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม 

รวมท้ังส้ิน 662 650 587 1,899 645 614 1,259 - - - 3,158 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชายานยนต 

- สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

- สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

- สาขาวิชากอสราง 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 

 

135 

46 

132 

69 

47 

 

48 

120 

65 

 

173 

33 

113 

41 

63 

 

41 

104 

82 

 

183 

- 

107 

81 

48 

 

23 

93 

52 

 

491 

79 

352 

191 

158 

 

112 

317 

199 

 

97 

- 

160 

69 

124 

 

51 

83 

61 

 

103 

- 

138 

58 

145 

 

55 

74 

41 

 

200 

- 

298 

127 

269 

 

106 

157 

102 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

691 

79 

650 

318 

427 

 

218 

474 

301 
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2.8 เปาหมาย (แผนการรับนักเรียน) ปการศึกษา 2566  

หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง    รวมท้ังส้ิน 2,897 คน         หนวย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 

ภาคเรียนท่ี 1/2566 

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

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม ปท่ี 1 ปท่ี 2 รวม 

รวมท้ังส้ิน 540 662 650 1,852 400 645 1,045 - - - 2,897 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชายานยนต 

- สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

- สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

- สาขาวิชากอสราง 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

- สาขาวิชาการบัญชี 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 

- สาขาวิชาการตลาด 

 

120 

40 

100 

40 

40 

 

40 

80 

40 

40 

 

135 

46 

132 

69 

47 

 

48 

120 

65 

- 

 

173 

33 

113 

41 

63 

 

41 

104 

82 

- 

 

428 

119 

345 

150 

150 

 

129 

304 

187 

40 

 

100 

- 

100 

40 

40 

 

40 

40 

40 

- 

 

97 

- 

160 

69 

124 

 

51 

83 

61 

- 

 

197 

- 

260 

109 

164 

 

91 

123 

101 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

625 

119 

605 

259 

314 

 

220 

427 

288 

40 
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สวนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

3.1 สรุปยอดงบประมาณท่ีจายจริงแยกตามผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปท่ีผานมา) 

รายการคาใชจาย 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากผลผลิต 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน. เงินอุดหนุน เงินงปม.อ่ืนๆ 
เงินรายได 

บกศ. 
รวม 

1. งบบุคลากร - - - 6,975,584.40 14,668,740.00 - 21,644,324.40 

1.1 เงินเดือน     6,552,480.00  6,552,480.00 

1.2  เงินวิทยฐานะ     520,800.00  520,800.00 

1.3 เงินประจําตําแหนง     268,800.00  268,800.00 

1.4 คาจางประจํา     -  - 

1.5 คาตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน     6,228.00  6,228.00 

1.6 พนักงานราชการ     7,320,432.00  7,320,432.00 

1.7 เงินเดือนลูกจางชั่วคราว    6,281,984.40   6,281,984.40 

1.8 คาครองชีพลูกจางชั่วคราว    693,600.00   693,600.00 

2. งบดําเนินงาน 442,444.62 3,379,988.07 134,900.00 - 1,670,616.79 - 5,627,949.48 

2.1 คาตอบแทน 136,132.62 934,749.72 118,600.00  546,350.00  1,735,832.34 

2.2 คาใชสอย 90,184.00 78,144.88 13,300.00  8,470.00  190,098.88 
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รายการคาใชจาย 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากผลผลิต 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน. เงินอุดหนุน เงินงปม.อ่ืนๆ 
เงินรายได 

บกศ. 
รวม 

2.3 คาวัสด ุ 216,128.00 804,123.44 3,000.00  854,796.79  1,878,048.23 

2.4 คาสาธารณูปโภค  1,562,970.03     1,562,970.03 

2.5 คาประกันสังคม     261,000.00  261,000.00 

3. งบลงทุน - - - - - - - 

-        

4. งบอุดหนุน - - - 19,068,044.17 221,427.00 - 19,289,471.17 

4.1 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

(คาใชสอย วัสด ุครุภณัฑ คาตอบแทน) 
   1,571,153.91   1,571,153.91 

4.2 คาจัดการเรียนการสอน  

(คาใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ สาธารณูปโภค คาตอบแทน) 
   12,586,561.76   12,586,561.76 

4.3 คาหนังสือ (วัสด ุครุภณัฑ)    2,556,313.50   2,556,313.50 

4.4 คาเครื่องแบบนักเรียน     1,508,160.00   1,508,160.00 

4.5 คาอุปกรณการเรียน     404,109.00   404,109.00 

4.6 อุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม    82,830.00   82,830.00 

4.7 คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราว    343,716.00   343,716.00 

4.8 คาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ    15,200.00 221,427.00  236,627.00 
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รายการคาใชจาย 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากผลผลิต 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน. เงินอุดหนุน เงินงปม.อ่ืนๆ 
เงินรายได 

บกศ. 
รวม 

5. งบรายจายอ่ืนๆ     4,632,298.03  4,632,298.03 

1. โครงการอาชีวะตานยาเสพติด     28,100.00  28,100.00 

2. โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดชางเพ่ือพัฒนากําลังคน

สูทักษะเฉพาะกลุมอาชีพ 
    47,350.00  47,350.00 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปน

ผูประกอบการ 
    86,600.00  86,600.00 

4. โครงการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
    1,169,969.79  1,169,969.79 

5. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา (ทวิภาคี)     -  - 

6. เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ

อาชีวศึกษา 
    134,900.00  134,900.00 

7. โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ

เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอาชีวศึกษา 

(Fix it Center) 

    2,759,242.00  2,759,242.00 

8. โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี     72,500.00  72,500.00 

9. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    130,336.24  130,336.24 

10. โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา     135,700.00  135,700.00 
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รายการคาใชจาย 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากผลผลิต 

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน. เงินอุดหนุน เงินงปม.อ่ืนๆ 
เงินรายได 

บกศ. 
รวม 

5. งบรายจายอ่ืนๆ     4,632,298.03  4,632,298.03 

11. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให

นักเรียน 
    39,200.00  39,200.00 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา 

ในการเปนผูประกอบการ 
    28,400.00  28,400.00 

6. เงินบํารุงสถานศึกษา      7,448,500.21 7,448,500.21 

6.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

(คาวัสดุ คาใชสอย) 
     3,336,310.54 3,336,310.54 

6.2 คาสาธารณูปโภค      211,134.67 211,134.67 

6.3 ครุภณัฑ      3,901,055.00 3,901,055.00 

รวมท้ังส้ิน 442,444.62 3,379,988.07 134,900.00 26,043,628.57 16,560,783.79 7,448,500.21 58,642,543.29 
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สวนท่ี 3 

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

1. ประมาณการรายรับ       61,377,224.00 บาท 

1.1  เงินรายได (บกศ.)   7,611,770.00  บาท 

 1.1.1  ยอดยกมาจากปปจจุบัน  2,000,000.00 บาท 

 1.1.2  คาดวามีรายรับในปตอไป  5,611,770.00 บาท  

1.2 เงินงบประมาณ ป 2566 ท่ีคาดวาจะไดรับ 53,765,454.00  บาท 

1.2.1  งบบุคลากร 14,668,740.00 บาท 

1.2.2  งบดําเนินงาน 21,052,300.00 บาท 

1.2.3  งบลงทุน        - บาท 

1.2.4  งบเงินอุดหนุน  18,044,414.00 บาท 

1.2.5  งบรายจายอ่ืน        - บาท 

2. ประมาณการรายจาย       54,176,654.00 บาท 

2.1 งบบุคลากร 14,668,740.00 บาท 

2.1.1  เงินเดือน 6,552,480.00 บาท 

2.1.2  เงินวิทยฐานะ    520,800.00 บาท 

2.1.3  เงินประจําตําแหนง    268,800.00 บาท 

2.1.4  คาจางลูกจางประจํา          - บาท 

2.1.5  คาตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน       6,228.00 บาท 

2.1.6  คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,320,432.00 บาท 

2.2 งบดําเนินงาน 21,463,500.00 บาท 

2.2.1  คาตอบแทน 6,500,000.00 บาท 

 1) คาจางลูกจางชั่วคราว 6,600,000.00 บาท 

 2) คาครองชีพลูกจางชั่วคราว   730,000.00 บาท 

 3)  คาจางครูตางชาติ   144,000.00 บาท 

2.2.2  คาใชสอย 2,468,000.00 บาท 

2.2.3  คาวัสดุ 1,230,000.00 บาท 

2.2.4  คาสาธารณูปโภค 2,120,500.00 บาท 

2.2.5  คาวัสดุฝก 1,230,000.00 บาท 

2.2.6  คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราว    350,598.00 บาท 

2.2.7  คาประกันสังคมพนักงานราชการ    261,000.00 บาท 

2.3  งบลงทุน        -  
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2.4  งบเงินอุดหนุน 18,044,414.00 บาท 

2.4.1  อุดหนุนเรียนฟรี 15 ป              

1)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  1,699,930.00 บาท 

2)  คาจัดการเรียนการสอน 10,432,900.00 บาท 

3)  คาหนังสือ  3,518,800.00 บาท 

4)  คาเครื่องแบบนักเรียน(คาวัสดุ)  1,583,460.00 บาท 

5)  คาอุปกรณการเรียน(วัสดุ)    809,324.00 บาท 

2.5  งบรายจายอ่ืน รองบจัดสรร  

2.5.1  โครงการอาชีวะตานยาเสพติด   

2.5.2  โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดชางเพ่ือพัฒนากําลังคนสูทักษะเฉพาะกลุมอาชีพ 

2.5.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ  

2.5.4  โครงการจัดการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา) 

2.5.5  โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา(ทวิภาคี)   

2.5.6  โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 

2.5.7  โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

        อาชวีศึกษา (Fix it Center) 

2.5.8  โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   

2.5.9  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

2.5.10 โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา   

2.5.11 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน  

2.5.12 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ 

2.5.13 อุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม   
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สวนท่ี 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 

รายการคาใชจาย/

รายจายตามงบประมาณ 

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏบัิติการ (ป 2566) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 

เปนเงิน 

ผลผลิต 

คาใชจายบุคลากร

ภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ปวช. ปวส. อ่ืน ๆ อุดหนุน งบจัดสรร 
เงินรายได

สถานศึกษา (บกศ.) 

 14,668,740.00 1,140,400.00 2,691,600.00 2,409,600.00 30,966,914.00 - 2,299,400.00 54,176,654.00 

- งบบุคลากร 14,668,740.00 - - - 7,474,000.00 - - 22,142,740.00 

เงินเดือนขาราชการ 6,552,480.00       6,552,480.00 

เงินวิทยฐานะ 520,800.00       520,800.00 

เงินประจําตําแหนง 268,800.00       268,800.00 

คาตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน 6,228.00       6,228.00 

คาตอบพนักงานราชการ 7,320,432.00       7,320,432.00 

คาจางลูกจางช่ัวคราว     6,600,000.00   6,600,000.00 

คาครองชีพลูกจางช่ัวคราว     730,000.00   730,000.00 

คาจางครูตางชาต ิ     144,000.00   144,000.00 

 - งบดําเนินงาน 14,668,740.00 1,140,400.00 2,691,600.00 2,409,600.00 30,966,914.00 - 2,299,400.00 54,176,654.00 

- คาตอบแทน - 80,400.00 1,526,600.00 2,148,600.00 2,016,000.00 - 728,400.00 6,500,000.00 

เงินคาตอบแทนนอกเวลา  60,000.00 200,000.00 419,800.00 200,000.00   879,800.00 

เงินคาสอนพิเศษ  20,400.00 1,326,600.00 1,728,800.00 1,816,000.00  728,400.00 5,620,200.00 
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รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ 

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏบัิติการ (ป 2566) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 

เปนเงิน 

ผลผลิต 

คาใชจายบุคลากร

ภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ปวช. ปวส. อ่ืน ๆ อุดหนุน งบจัดสรร 
เงินรายได

สถานศึกษา (บกศ.) 

- คาใชสอย - 100,000.00 110,000.00 261,000.00 1,280,000.00 - 1,328,000.00 3,079,000.00 

คาซอมแซมสิ่งกอสราง        - 

คาซอมรถยนตราชการ     100,000.00  100,000.00 200,000.00 

คาทําประกันรถยนต/ตอทะเบียน     50,000.00   50,000.00 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  100,000.00 110,000.00  290,000.00   500,000.00 

คาดูดสิ่งปฏิกูล/คาขยะมูลฝอย     10,000.00   10,000.00 

คาใชจายศึกษาดูงาน        - 

คาเงินสมทบประกันสังคมลูกจาง

ช่ัวคราว 
    350,000.00   350,000.00 

คาประกันอุบัตเิหตุ นักเรียน นักศกึษา       490,000.00 490,000.00 

คาตรวจสุขภาพประจําป นักเรียน 

นักศึกษา 
      550,000.00 550,000.00 

คาจางเหมายามรักษาการณฯ     480,000.00   480,000.00 

คาประกันสังคมพนักงานราชการ    261,000.00    261,000.00 

คาทําบัตรนักเรียน นักศึกษา       94,000.00 94,000.00 

คาคูมือนักเรยีน นักศึกษา       94,000.00 94,000.00 
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รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ 

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏบัิติการ (ป 2565) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 

เปนเงิน 

ผลผลิต 

คาใชจายบุคลากร

ภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ปวช. ปวส. อ่ืน ๆ อุดหนุน งบจัดสรร 
เงินรายได

สถานศึกษา (บกศ.) 

- คาวัสดุ - 840,000.00 370,000.00 - 1,080,000.00 - - 2,290,000.00 

วัสดุสาํนักงาน  100,000.00 150,000.00  250,000.00   500,000.00 

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  140,000.00 40,000.00  120,000.00   300,000.00 

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา     15,000.00   15,000.00 

วัสดุงานบานงานครัว     200,000.00   200,000.00 

คาทําบัตร Easy Pass     20,000.00   20,000.00 

คาเวชภัณฑและวัสดุการแพทย     25,000.00   25,000.00 

วัสดุฝก  600,000.00 180,000.00  450,000.00   1,230,000.00 

- คาสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า) - 120,000.00 685,000.00 - 1,072,500.00 - 243,000.00 2,120,500.00 

คาโทรศัพท   5,000.00 - 12,500.00   17,500.00 

คานํ้าประปา  20,000.00 50,000.00  30,000.00  10,000.00 110,000.00 

คาไฟฟา  100,000.00 600,000.00  1,000,000.00  80,000.00 1,780,000.00 

คาไปรษณีย   30,000.00  20,000.00   50,000.00 

คาอินเทอรเน็ต       153,000.00 153,000.00 

คาดูดสิ่งปฏิกูล/คาขยะมูลฝอย     10,000.00   10,000.00 

- งบลงทุน - - - - - - - - 

-         
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รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ 

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏบัิติการ (ป 2566) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังสิ้น 

เปนเงิน 

ผลผลิต 

คาใชจายบุคลากร

ภาครัฐยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ปวช. ปวส. อ่ืน ๆ อุดหนุน งบจัดสรร 
เงินรายได

สถานศึกษา (บกศ.) 

- งบเงินอุดหนุน - - - - 18,044,414.00 - - 18,044,414.00 

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

(คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภณัฑ 

คาตอบแทน) 

    1,699,930.00   1,699,930.00 

คาจัดการเรียนการสอน 

(คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภณัฑ  

คาสาธารณูปโภค คาตอบแทน) 

    10,432,900.00   10,432,900.00 

คาหนังสือเรยีน     3,518,800.00   3,518,800.00 

คาเครื่องแบบนักเรียน (คาวัสดุ)     1,583,460.00   1,583,460.00 

คาอุปกรณการเรียน (คาวัสดุ)     809,324.00   809,324.00 

อุดหนุนสิ่งประดิษฐคนรุนใหม        - 
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3.4 สรุปโครงการเขาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ฝายบริหารทรัพยากร 

1.  
โครงการรับสมัคร มอบตัว และจัดทําบัตรประจําตัว

นักเรียน นักศึกษาใหม   
140,000 งานทะเบียน  

2.  โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา   500,000 งานทะเบียน  

3.  โครงการซอมแซมครุภัณฑงานทะเบียน 50,000 งานทะเบียน รองบจัดสรร 

4.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 

จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

20,000 งานพัสดุ  

5.  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 200,000 ฝายบริหารทรัพยากร  

6.  
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
600,000 งานบุคลากร รองบจัดสรร 

7.  โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในงานประชาสัมพันธ 40,000 งานประชาสัมพันธ รองบจัดสรร 

8.  โครงการซอมแซมครุภัณฑงานประชาสัมพันธ 40,000 งานประชาสัมพันธ รองบจัดสรร 

9.  โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 60,000 งานประชาสัมพันธ  

10.  โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 500,000 งานอาคารสถานท่ี  

 รวมท้ังหมด 10 โครงการ 2,150,000   

ฝายแผนงานและความรมมือ 

11.  โครงการขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการ

อาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชน 
15,000 งานความรวมมือ  

12.  โครงการเชิญสถานประกอบการคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษา เขาฝกประสบการณวิชาชีพ 
15,000 งานความรวมมือ  
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ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

13.  โครงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
- งานประกันคุณภาพฯ  

14.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานประกัน

คุณภาพแบบออนไลน 
5,000 งานประกันคุณภาพฯ  

15.  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2566 
5,000 งานวางแผนฯ  

16.  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความ

รวมมือ 
50,000 ฝายแผนงานฯ  

17.  โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

คนรุนใหม 
60,000 งานวิจัยฯ สิ่งประดิษฐฯ 

18.  

 

โครงการอบรมใหความรูดานงานวิจัยและ 

การวิเคราะหขอูลทางสถิติ 
5,000 งานวิจัยฯ  

19.  

 

โครงการแขงขันสุดยอดนวัตกรรม  

และสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
28,000 งานวิจัยฯ  

20.  

 

โครงการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม  

และสิ่งประดิษฐ 
- งานวิจัยฯ  

21.  โครงการพัฒนาศักยกายภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใน

การเปนผูประกอบการ 
90,000 งานสงเสริม ผลิตผลฯ ศูนยบมเพาะ 

22.  โครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในสถานศึกษา 653,000 งานศูนยขอมูลฯ  

 รวมท้ังหมด 12 โครงการ 926,000   

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

23.  โครงการเสริมสรางความตระหนักในความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

110,000 งานกิจกรรมฯ  

24.  โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของกอง

ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
140,900 งานกิจกรรมฯ  

25.  โครงการสงเสริมการออกกําลังกายและนันทนาการ

ตานภัยยาเสพติด 
654,800 งานกิจกรรมฯ  
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ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

26.  โครงการกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ 

ในอนาคตแหงประเทศไทย 
15,000 งานกิจกรรมฯ  

27.  โครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งชมรม

วิชาชีพ ชมรมอิสระ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

คนเกง 

184,000 งานกิจกรรมฯ  

28.  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 
100,000 งานกิจกรรมฯ  

29.  โครงการปลูกจิตสํานึกดานอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม   
8,000 งานกิจกรรมฯ  

30.  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงเครื่องสแกนเนอร 20,000 งานกิจกรรมฯ รองบจัดสรร 

31.  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
50,000 งานกิจกรรมฯ  

32.  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 17,200 งานกิจกรรมฯ งบนอกสอศ. 

33.  โครงการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

นักศึกษา 
8,000 งานครูท่ีปรึกษา  

34.  โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา และ

ผูปกครองเครือขาย 
50,000 งานครูท่ีปรึกษา  

35.  โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ

การเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

อาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) 

100,000 งานโครงการพิเศษฯ 
Fix it 

จิตอาสา 

36.  โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

แบบถาวร 
200,000 งานโครงการพิเศษฯ Fix it ถาวร 

37.  โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือสรางอาชีพใน

ชุมชน 
20,000 งานโครงการพิเศษฯ ระยะสัน้ 
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ท่ี ช่ือโครงการ 

 

งบประมาณ 

ท่ีขอ 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

38. โครงการขับข่ีปลอดภัยรักษาวินัยจราจร 5,000 งานโครงการพิเศษฯ  

39. โครงการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 

นักศึกษา 
- งานแนะแนวอาชีพฯ  

40. 

 

โครงการปจฉิมนเิทศนักเรียน นักศึกษา  

แนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพ 
10,000 งานแนะแนวอาชีพฯ  

41. โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา 94,000 งานแนะแนวอาชีพฯ  

42. โครงการแนะแนวการศึกษาตอและปฐมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาใหม 
45,000 งานแนะแนวอาชีพฯ  

43. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา - งานแนะแนวอาชีพฯ  

44. โครงการการบริหารจุดเสี่ยงภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
200,000 งานปกครอง  

45. โครงการจัดซ้ือวัสดุงานปกครอง 10,000 งานปกครอง  

46. 

 

โครงการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเครื่องทําน้ําเย็น 40,000 งานสวัสดิการฯ รอจัดสรร

(ครุภัณฑ) 

47. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดประจําป 550,000 งานสวัสดิการฯ  

48. โครงการประกันอุบัติเหตุหมู 450,000 งานสวัสดิการฯ  

49. โครงการอบรมใหความรูดานสาธารณสุข การปองกัน

โรคติดตอและสารเสพติด 
5,000 งานสวัสดิการฯ  

50. โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 25,000 งานสวัสดิการฯ  

 รวมท้ังหมด 28 โครงการ 3,111,900   

ฝายวิชาการ 

51.  โครงการแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 
50,000 ฝายวิชาการ  

52.  โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชสวนพฤษศาสตร

โรงเรียน (วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี) 
57,000 ฝายวิชาการ  

53.  โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาการตลาด 20,000 แผนกวิชาการตลาด รองบจัดสรร 
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ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

54. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนสูนักการตลาด 
5,000 แผนกวิชาการตลาด  

55.  โครงการตลาดนัดสรางอาชีพ 5,000 แผนกวิชาการตลาด  

56.  

 

โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชา 

ธุรกิจคาปลีก 
30,000 

แผนกวิชาธุรกิจ 

คาปลีก 
รองบจัดสรร 

57.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

สูธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
5,000 

แผนกวิชาธุรกิจ 

คาปลีก 
 

58.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (โปรแกรม

บัญชี Express) และระบบเครือขายหองปฏิบัติการ

บัญชี 

200,000 แผนกวิชาการบัญชี รองบจัดสรร 

59.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําบัญชีดิจิทัล

เพ่ือพัฒนาผูเรียนในโลกศตวรรษท่ี 21 
5,000 แผนกวิชาการบัญชี  

60.  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแผนกิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
625,000 แผนกวิชาคอมพิวเตอร รองบจัดสรร 

61.  

 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ แผนกวิชา 

ชางกลโรงงาน 
2,528,000 

แผนกวิชา 

ชางกลโรงงาน 
รองบจัดสรร 

62.  

 

โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชา 

ชางกอสราง 
695,000 แผนกวิชาชางกอสราง รองบจัดสรร 

63.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกาวแรก 

สูชางกอสรางมืออาชีพ รุนท่ี 2 
5,000 แผนกวิชาชางกอสราง  

64.  โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝกงานการติดตั้งไฟฟา

เพ่ือพัฒนาเปนศูนยทดสอบฝมือแรงงานสาขาชาง

ไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 

500,000 
แผนกวิชาชางไฟฟา

กําลัง 
รองบจัดสรร 

65.  โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณไฟฟาเพ่ือซอมบํารุง

ในแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
50,000 

แผนกวิชาชางไฟฟา

กําลัง 
รองบจัดสรร 
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ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

66.  โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาชาง

ยนต 
500,000 แผนกวิชาชางยนต รองบจัดสรร 

67 
โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณเพ่ือซอมบํารุงใน

แผนกวิชาชางยนต 
200,000 แผนกวิชาชางยนต รองบจัดสรร 

68.  
โครงการปรับปรุงรถประดิษฐประหยัดพลังงานน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
43,000 แผนกวิชาชางยนต รองบจัดสรร 

69.  
โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส 
800,000 

แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส 
รองบจัดสรร 

70.  
โครงการแขงขันหุนยนต ABU อาชีวศึกษา 

60,000 
แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส 
หุนยนต ABU 

71.  
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการและอาคารเรียน

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
300,000 

แผนกวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส 
รองบจัดสรร 

72.  
โครงการพัฒนาหองเรียนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

200,000 
แผนกวิชาเทคนิค

พ้ืนฐาน 
รองบจัดสรร 

73.  
โครงการจัดหาครุภัณฑสื่อการเรียนการสอนแผนก

วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
375,000 

แผนกวิชาเทคนิค

พ้ืนฐาน 
รองบจัดสรร 

74.  
โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
45,000 

แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ 
 

75.  
โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ 
40,000 

แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ 
รองบจัดสรร 

76.  
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
5,000 งานวัดผลฯ  

77.  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) 15,000 งานวัดผลฯ  

78.  โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 40,000 งานวัดผลฯ  

79.  โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือรับนักเรียน นักศึกษาใหม 30,000 งานวัดผลฯ  
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ท่ี ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

80.  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย 10,000 งานวิทยบรกิารฯ รองบจัดสรร 

81.  โครงการสัปดาหหองสมุด 5,000 งานวิทยบรกิารฯ  

82.  โครงการหนังสือเรยีนฟร ี15 ป 3,000,000 งานวิทยบรกิารฯ  

83.  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงานสื่อและโสตทัศนูปกรณ 50,000 งานสื่อการเรียนฯ รองบจัดสรร 

84.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา      

สื่อการเรียนการสอนของครูผูสอน 
20,000 งานสื่อการเรียนฯ  

85.  

 

โครงการซอมแซมครุภัณฑสื่อการเรียน 

การสอน 
50,000 งานสื่อการเรียนฯ รองบจัดสรร 

86.  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 150,000 งานอาชีวศึกษาฯ งบทวิภาคี 

87.  โครงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน นักศึกษา 

ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 

- งานอาชีวศึกษาฯ  

88.  โครงการพัฒนาศักยภาพการฝกปฏิบัติของนักเรียน 

นักศึกษา ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 

20,000 งานอาชีวศึกษาฯ งบทวิภาคี 

89.  โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 300,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

90.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 10,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

91.  โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
5,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

92.  โครงการจัดซ้ือวัสดุฝกแผนกวิชา 1,240,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

93.  โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ (Project) 3,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

94.  โครงการเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
5,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

95. โครงการทดสอบฝมือแรงงาน 5,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  
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 ช่ือโครงการ 
งบประมาณท่ี

ขอ 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

96.  โครงการนิเทศภายใน - งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

97.  โครงการจัดซ้ือตูเก็บเอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
100,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ รองบจัดสรร 

98.  

 

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

ของแผนกวิชา 
100,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

99.  โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ 100,000 ฝายวิชาการ  

100.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน PjBL และ Active Learning 
20,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

 รวมท้ังหมด 50 โครงการ 12,626,000   

รวมท้ังหมดทุกโครงการทุกฝาย 18,813,900   
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