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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกจิ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและ             

ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย   
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา         

และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
 ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกําหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ 
และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั ้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื ่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ร ับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู ่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํามาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
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 ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  
 ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ผู ้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
 ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
 ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา  
และผู ้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  
 ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ำของ
โอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง  จากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  ๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  ๓) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  ๔) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
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สถานศึกษา และตามบริบทของพื้นที ่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  ๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 
  ๗) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้
ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   
3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  และมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 
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มีความสำเร็จ ในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เร ียน  ชุมชนสถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน   
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน  ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา      
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงาน 

ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื ่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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4. นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

นโยบายและจุดเน้นที่ 1. อาชีวศึกษายกกาลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : 
TVE2S) 

1.1 พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.2 ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
1.3 ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
1.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
1.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 

นโยบายและจุดเน้นที่ 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
2.1 จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชน” ในสถานศึกษา 
2.2 พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.” และโครงการทวิศึกษา 
2.3 พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellence Center) ” โดยความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นนำ 
2.4 ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2.5 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการ) 

นโยบายและจุดเน้นที่ 3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกาลัง 2 
 3.1 ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ 
 3.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
กำลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
 3.3 ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และนำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน 
 3.4 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นำองค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกกำลังสอง”      
และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”  
 3.5 เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ตอบโจทย์การผลิตและ
พัฒนากำลังคนสายอาชีพ 
 3.6 เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์ และ 
วาระวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 - 2566 

 

ปรัชญาวิทยาลัย 
ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม 

 

วิสัยทัศน์ 
สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้านด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี เพื่อให้ผู ้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและ

มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับสภาพความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนาธรรม สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคระดับ 
เทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตลาดแรงงานของประเทศอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจยัและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น บริการเสริมสร้างชุมชน ถ่ายทอดวิทยาการวิชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพกับสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนสถาน 
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา พัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 3. ให้มีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ที่เกิดจากการเรียนการสอน 
เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งนำไปสู่
การแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 4. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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อัตลักษณ์ 
 ฝีมือเด่น  เป็นคนดี  มีจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์ 
บริการ 
 

ยุทธศาสตร์วิทยาลัย 
  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูประจำการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีความม่ันคงและก้าวหน้าในอาชีพ 
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management)  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ (Excellence Center)ในสาขาท่ีจัดการเรียน 
การสอน 
  5. พัฒนาและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่ายทางวิชาการทั ้งในและ
ต่างประเทศ 
  6. ทะนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

วาระวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 - 2566 
 “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสองเพ่ือตอบโจทย์ 
ไทยแลนด์ 4.0” 
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                   2. จุดเนน้ในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ด้านคุณภาพของนักเรียน/นักศึกษา 
1.1 ส่งเสริม/พัฒนางานทางวิชาการให้มากขึ้น ปรับลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลง 
1.2 ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงกับสาขาวิชา 
1.3 ส่งเสริมการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหุ่นยนต์ 
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  และทักษะวิชาชีพที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคม      

ในยุคศตวรรษที่ 21 
2. ด้านการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ 
 2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรมสอดคล้อง
กับ New S-curve โดยเน้นการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ 

2.2 จัดหา/พัฒนา วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ และห้องเรียนให้มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยี 
3. ด้านบุคลากร และการบริหารบุคลากร 
 3.1 เพ่ิมขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

3.2 บริหารอัตรากำลังคน ให้มีจำนวน วุฒิการศึกษาที่ตรงและสอดคล้องสาขาวิชา และระดับท่ีจัดการ
เรียนการสอน 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้า ทางวิชาการ วิชาชีพและอาชีพ ของบุคลากรให้เป็นไปตาม
บริบทของ แต่ละภาคส่วน 
4. ด้านบริหาร และการจัดการ 

4.1 ด้านภูมิทัศน์/ สภาพแวดล้อม 
  - ดูแลความสะอาด ของพ้ืนที่ให้ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศที่ดี เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
      4.2 ด้านอาคารสถานที่ 
  - จัดสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่จอกรถจักรยานยนต์ ห้องน้ำของสถานศึกษาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
  - ปรับปรุง บริหารจัดการผู้ประกอบการร้านค้า สหการ โรงงาน ให้มีความสะอาด เหมาะสม
และมีการบริการที่ดี เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ 

4.3 ด้านระบบ Internet และข้อมูลสารสนเทศ 
  - พัฒนาระบบ Internet Network ทั้ง Hardware Software ตลอดจนแสวงหา
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
      4.4 นำระบบธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ “มีส่วนร่วม” 
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5. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์กับสถานประกอบที่ทันสมัย 

5.2 แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ ตลอดจนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้มแข็ง ภายใต้สโลแกน “1 แผนกวิชา 1 สถานประกอบการ 1 โรงเรียน สพฐ.”  
เพ่ือนำสู่ “1 วิทยาลัย 1 สถานประกอบการ 1 โรงเรียน สพฐ.” 
6. ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา 

6.1 ผู้จบการศึกษามีงานทำ (ตรงสาขาวิชาที่เรียน) 
6.2 มีรางวัลในระดับต่างๆ (ภาค ชาติ นานาชาติ) ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
6.3 มีผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง 

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

1. รางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553 
2. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ “โครงการประกวดโรงเรียนและ

นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา” ประจำปี
การศึกษา 2555 

3. รางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว Model C จาก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. รางวัลประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  
2557 “ปั๊มน้ำประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยท่อเพ่ิมแรงดันระบบอัดอากาศ” 

5. รางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง          

เส็งประทีปของจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลชนะเลิศ กระทงประทีปขนาดใหญ่ ประเภท ก 
6. ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) ประจำปีการศึกษา 2557 
7. รางวัลในการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 
8. รางวัล ชนะเลิศ ประเภทอาชีวศึกษา โครงการประกวดออกแบบบ้าน สไตล์รีสอร์ท ครั้ง 1  

ประจำปีการศึกษา 2558 
9. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีมข้าวหอม

มะลิ ARMROBOT 01 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
10. รางวัลชนะเลิศ การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน ล็อคเกอร์อัจฉริยะ IP-

Smart Locker ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 
11. รางวัลรองชนะเลิศการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน อุปกรณ์เพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศในโรงเรือน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2561 
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12. รางวัลชนะเลิศการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน เครื่องไล่ลมเบรกแบบ   
ปลั๊กก้ี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 

13. รางวัลชนะเลิศ การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิด ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
การศึกษา 2561 

14. รางวัลชนะเลิศ การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน เครื่องกายภาพบำบัด      
2 in 1 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 

15. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน RETC Smart Home 
4.0 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 

16. รางวัลชนะเลิศ สิ ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 
2561 

17. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 

18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

19. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 

20. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 

21. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ชื่อผลงานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 

22. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ชื่อผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

23. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้า CSC (CSC Generator Machine) ระดับ
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 

24. รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท 57 กก. ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

25. รางวัลชนะเลิศร้องเพลงสากลชาย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 
26. รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ชื่อผลงานระบบ IOT หมู่บ้านจัดสรรเพื่อชุมชน กำหนด

โจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (loT) ระดับภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 

27. รางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะมารยาทไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
การศึกษา 2562 
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28. รางวัลชนะเลิศทักษะงานคอนกรีต ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 
29. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดบัภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจำปีการศึกษา 2562 
   รางวัลและผลงานของครู 

1. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ชื่อผลงานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (นายพนม ทิพย์เหลือง, นายวิชัย อินอุ่นโชติ และ นายอนันท์ ถุงน้ำคำ) 

2. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ชื่อผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (นายเพชร ตันสังวรณ์, นายปรีชา หงส์ผาแก้ว, นายนิตินัย จรรยายงค์,  
นายสัตยา นันดี, นายณธกร สองสนิท และ นายณัฐพงศ์ สร้อยสุวรรณ) 

3. รางวัลชนะเลิศทักษะงานคอนกรีต ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 
(นายศราวุธ อภิเนตร) 

4. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร์ กลิ่นเกสร) 

5. รางวัลชนะเลิศทักษะงานคอนกรีต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 
(นายศราวุธ อภิเนตร) 

6. รางวัลชนะเลิศทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 
2562 (นางสาวจีรประภา สายยนต์) 

7. รางวัลชนะเลิศทักษะงานปูน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562              
(นางสาวกานต์ชนา อ้นศรีวงศ์) 
   รางวัลและผลงานของนักเรียน นักศึกษา  

1. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (นายวิโรจน์  บานเย็น, นายอดิเทพ  พ่วงกระทุ่ม,           
นายธีรศักดิ์  วงศ์มะณี, นายวิชชิรชัย  กอดทอง, นายกฤษดา  ไชยกะมล, นายภานุพงศ์  ยุซิ และ นายชัย
อนันต์  พิจุลย์) 

2. รางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว "สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (นายณัฐนนท์ ศรีทนนาง) 

3. รางวัลรองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2561 (นายธีรศักดิ์  สุระพันธุ์) 

4. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว การประกวด"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2561(นายณัฐนนท์ ศรีทนนาง, 
นางสาวพิมพิชา นนพิภักดิ์, นายนพสรณ์ จิตร์แสวง, นายอนุกูร จำปาวงค์, นางสาววิไลวรรณ แพงชารี และ
นางสาวธัญจิรา อนุนิวัติ์) 
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 5. รางวัลชนะเลิศ การประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ชื่อผลงาน เครื่องบันทึกและอ่านข้อมูล
เสียงด้วย RFID (Recorder and reader by RFID) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 
2561 (นางสาวอิงออม พรมบุตร และนางสาวจิตราวดี สุวรรณรงค์) 

6. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ชื่อผลงานหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม  
ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (นายบุญญฤทธิ์  บัวสิงห์ และ นายเกษมชาติ  อ่ำนาเพียง) 

7. รางวัลรองชนะเลิศ "มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา" ชื่อผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (นายธนพล  มยุโรวาส และ นายสราวุฒิ  ชารวีัน) 

8. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดทักษะมารยาทไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562         
(นายเกียรติศักดิ์  เสนปอภาร และ นางสาวพรชิตา  เสนาฤทธิ์) 

9. รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชาย รุ่นเฟเธอร์เวท 57 กก. ระดับชาติ ประจำปี
การศึกษา 2562 

10. รางวัลชนะเลิศร้องเพลงสากลชาย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 
11. รางวัลชนะเลิศทักษะงานคอนกรีต ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 

(นายสุรวิชญ์  บุญโกศล, นายผดุงพล  คล่องแคล่ว และ นายชานนท์  ชาบุหลัน) 
12. รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้า CSC (CSC Generator Machine)    

ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 (นางสาวสิริญญา  ลีพัฒนะ,                   
นายภัทรนิษฐ์  วงศ์เสนา, นายศุภากร  จิตรสิริพจน์ และ นางสาวสุวภัทร  หนันคำจร) 

13. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (นายปฏิพันธ์  พุทธมอญ) 

14.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการทำหุ่นจำลอง ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
การศึกษา 2563 (นายอนุสรณ์  ช่างสันเทียะ,นางสาวมนัสชนก  คิมหันต์,นายนพรุจ  มณีฉาย) 

15.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 (นางสาวกมลรัตน์  ประเสริฐสังข์,นางสาวปณาลี  ไชยสุข,
นางสาวคุณากร วารินทร์) 

16.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 (นายสัตยา  นันที,นายอุดมการณ์  สุริยาประภา,นายกฤษ
ดา  ไทยสีลา) 

17.รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
การศึกษา 2563 (นายชลสิทธิ์ ศรีอุดร, นายฐาปกรณ์ จตุวิสัย, นายวีระศักดิ์ แสนหัวช้าง) 

18.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 (นายวัชชพล ใจชน, นายภานุวัฒน์ จิตพฤกษ์, 
นายจิระ สุภารมย์) 

19.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจำปีการศึกษา 2563 (นายพงษ์สกร  สิริโสม,นายธนาวุฒิ  พวงศรี) 
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20.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 (นายพงศ์ศิริ  พงส์พันธ์) 

21.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ ่ง ทักษะออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 (นายธนาวุฒิ  พวงศรี) 

22.รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 
2563 (นายณัฐวุฒิ  สารคาม) 

23.รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
การศึกษา 2563 (นายวีระชัย อภัยโส) 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา      
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา 
มาตรการที่ 2 เพ่ิมปริมาณการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

     มาตรการที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการที่ 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
     มาตรการที่ 1 ทุนเรียนต่อปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
     มาตรการที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
     มาตรการที่ 3 ลดปัญหาการออกกลางคัน 
     มาตรการที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
     มาตรการที่ 5 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
     มาตรการที่ 1 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
     มาตรการที่ 2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     มาตรการที่ 3 โครงการโรงเรียนพระราชทานกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 
     มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     มาตรการที่ 2 พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     มาตรการที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
     มาตรการที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของครู 
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
 ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเป็นการฝึกปฏิบัติงาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าสู่การเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาได้เกิดความเข็มแข็งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทัน
เทคโนโลยีภายใต้ปรัชญาของสถานศึกษา คือ ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2481 เดิมชื่อโรงเรียนประถมอาชีพ เปิดสอนช่างตัดผมตลอดจนวิชาชีพด้าน
อื่น ๆ โดยมีนายยงยุทธ นุกูลการ เป็นครูใหญ่คนแรก ปีพุทธศักราช 2482 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างไม้
ร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดสอนหลักสูตร 3 ปี แผนกวิชาช่างไม้ ปีพุทธศักราช 2523 
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2558 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ ปี พ.ศ. 2559 
สาขาเทคโนโลยีการผลิต  
 การจัดการศึกษา 
  จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดสอนในสาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
       1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 
       2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2546 
       3. ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2556 
 สภาพชุมชน 
  จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 24 ลิปดา
เหนือ ถึง 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 103 องศา 16 ลิปดา ตะวันออก ถึง 104 องศา 21 ลิปดา
ตะวันออกอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 5,187,156 ไร่ มีเขตแดนติดต่อกับจังหวัดอ่ืน ๆ หลายจังหวัด ดังนี้ 
  ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ  จรดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จรดจังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศใต้ จรดจังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดจังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันออก  จรดจังหวัดยโสธร 
  ทิศตะวันตก  จรดจังหวัดมหาสารคาม 
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  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 130-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือ 
ตอนกลางเป็นที่ราบลูกคลื่น ตอนใต้เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำมูล และเป็นที่ราบที่เรียกว่าแอ่งกระทะซึ่งเรียกว่า  
ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์และ
อำเภอโพนทราย คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 986,000 ไร่ หรือประมาณ 1 ใน 5 ของพ้ืนที่จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 สภาพเศรษฐกิจ 
  จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 193 ตำบล 2,412 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 16 แห่ง) 
และองค์การบริหารส่วนตำบล 186 แห่ง 
  1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด                 11. อำเภอเสลภูมิ 
  2. อำเภอเกษตรวิสัย   12. อำเภอเมืองสรวง 
  3. อำเภอปทุมรัตน์                      13. อำเภอโพนทราย 
  4. อำเภอจตุรพักพิมาน             14. อำเภออาจสามารถ 
  5. อำเภอธวัชบุรี                         15. อำเภอเมยวดี 
  6. อำเภอพนมไพร                    16. อำเภอศรีสมเด็จ 
  7. อำเภอโพนทอง              17. อำเภอจังหาร 
  8. อำเภอโพธิ์ชัย                   18. อำเภอเชียงขวัญ 
  9. อำเภอหนองพอก      19. อำเภอหนองฮี 
  10. อำเภอสุวรรณภูมิ  20. อำเภอทุ่งเขาหลวง 
 สภาพสังคม 
  จังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,310,259 คน แยกเป็นชาย 654,508 คน หญิง 655,751 คน 
โดยมีอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  149,059 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอเสลภูมิ 
จำนวน 114,635 คน และอำเภอสุวรรณภูมิ มีจำนวน 113,344 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุดคืออำเภอจังหาร โดยมีอัตราความหนาแน่น 295 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีอัตราความหนาแน่น 240 คนต่อตารางกิโลเมตร และอำเภอเชียงขวัญมีอัตราความ
หนาแน่น 215 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยอัตราความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ในระดับ 158 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร โดยประชากรมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
      - กลุ่มไทย-ลาว เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองเดิม อาศัยทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
      - กลุ่มไทย-เขมร เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่มีบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายเขมร อยู่ในอำเภอสุวรรณภูมิ 
และเกษตรวิสัย 
      - กลุ่มไทย-ส่วย เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเชื้อสายเป็นชาวส่วยหรือกูย อยู่บริเวณอำเภอสุวรรณ
ภูมิและอำเภอโพนทราย ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
      - กลุ่มภูไทหรือผู้ไทย เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานในอำเภอเมยวดี หนองพอก ซึ่งติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยโสธร และมุกดาหาร 
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      - กลุ่มไทยย้อ เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายมาจากแขงฃคำมวน ประเทศลาว อาศัยอยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ชัย 
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอาศัยในจังหวัดร้อยเอ็ดในภายหลัง ได้แก่ กลุ่มไทย-จีน กลุ่มไทย-ยวน      
กลุ่มไทย-แขก 
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 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  ชื่อสถานที ่  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด     
  ชื่อภาษาอังกฤษ Roi-Et Technical College 
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  210  ถนน เทวาภิบาล  ตำบล ในเมือง  อำเภอ เมือง  รหัส 45000 
  โทรศัพท์   โทร. 043-511290 
  โทรสาร    โทร. 043-513039 
  เว็บไซต์  www.retc.ac.th 
  อีเมล     - 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา 
       37   ไร่    -    งาน     -     ตารางวา 
  มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  32  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น    240  ห้อง ได้แก่ 
  1  อาคารอำนวยการ     จำนวน      1  หลัง      21  ห้อง 
  2  อาคารเรียน 2      จำนวน      1  หลัง      14  ห้อง 
  3  อาคารเรียน 3      จำนวน      1  หลัง      12  ห้อง 
  4  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   จำนวน      1  หลัง      6  ห้อง 
  5  อาคารสวัสดิการและพยาบาล    จำนวน      1  หลัง      1  ห้อง 
  6  อาคารโรงอาหารหอประชุมกลาง   จำนวน      1  หลัง      1  ห้อง 
  7  อาคารบ้านพัก (ผู้อำนวยการ)    จำนวน      1  หลัง      3  ห้อง 
  8  อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ (4 ชั้น)   จำนวน      2  หลัง      20  ห้อง 
  9  อาคารศูนย์ NEEC     จำนวน      1  หลัง      2  ห้อง 
  10  อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทาง  จำนวน      1      หลัง      2  ห้อง 
  11  อาคารเรียนเทคโนโลยีบัณฑิต    จำนวน      1  หลัง      6  ห้อง 
  12  อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง   จำนวน      1  หลัง      6  ห้อง 
  13  อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์   จำนวน      1  หลัง      6  ห้อง 
  14  อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  จำนวน      1  หลัง      7  ห้อง 
  15  อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างโลหะการ  จำนวน      1  หลัง      5  ห้อง 
  16  อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน      1     หลัง      17  ห้อง 
  17  อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน      1  หลัง      18  ห้อง 
  18  อาคารบ้านพักข้าราชการ (แบบเดียว)   จำนวน      8  หลัง      16  ห้อง 
  19  อาคารบ้านพักข้าราชการแบบแฟลต 5 หน่วย  จำนวน      1      หลัง        10  ห้อง 
  20  อาคารบ้านพักข้าราชการแบบแฟลต 9 หน่วย  จำนวน      1      หลัง        18  ห้อง 
  21  อาคารบ้านพักข้าราชการ (ลูกจ้าง)       จำนวน      1      หลัง        10  ห้อง 
  22  อาคารบ้านพักข้าราชการแบบแฟลต 13 หน่วย จำนวน      1      หลัง         26  ห้อง 
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  23  อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น   จำนวน     1   หลัง    4    ห้อง 
  24  อาคารวิทยบริการ     จำนวน     1   หลัง    9    ห้อง 
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
นายอาคม  จนัทรน์าม 

คณะกรรมการวิทยาลยั 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาทรพัยากร 
นายบรรจง  จ าพร 

งานการบญัชี  
นางสาวเผ่าพิมล กมลวิบูลย์ 

งานพสัดุ 
นายประทปี  อภยัแสน 

 งานอาคารสถานท่ี 
สบิเอกสมพร  หอมอนิทร์ 

 
งานทะเบียน 

นายสวสัดิ ์ ปาปะเก 

งานประชาสมัพนัธ์ 
นางสาวณฐมน  แสงอาษา 

งานบริหารงานทัว่ไป  
นางยุภ ี อาบสุวรรณ 

งานบุคลากร  
นางสุพตัรา  สุวรรณชยัรบ 

งานการเงิน  
นายไพฑูรย ์  เรอืงเพง็ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสุทธพิงษ์   อนัทรบุตร 

งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายศุภชยั  ค าสอนทา 

งานความร่วมมือ 
นายจกัรพงศ์   ภูวพนัธส์กุล 

งานวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
นายปรชีา  หงสผ์าแกว้ 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางบุณยดา  ปัญญาไว 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบ
ธรุกิจ 

นางณัฏฐา   จงใจภกัด์ิ 
 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

นายประสทิธิ ์  พอ้งเสยีง 

 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

นายชกรณ์เกยีรต ิ สทิธจินัทร์ 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นายสุเทพ  ฉวจีนัทร์ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายวชัรพงศ์  ดอนแถลง 

งานครท่ีูปรึกษา 
นางศรญัยา  สงัฆะมะณี 

งานปกครอง 
นายอภสิทิธิ ์ จติเทีย่ง 

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 
นางสาวเจมใจ  สระใหญ่ 

งานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายวศิษิฏ์  ปัญญาไว 

 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายบญัชา  หวานใจ 

 

แผนกวิชาช่างยนต์  
นายบรรจง  ชญัถาวร 

 

แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ 
นางพนิตพร  กลางประพนัธ์ 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
นายจรูญศกัดิ ์ บุษบา 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั  
นายเฉลมิ   พเิมย 

แผนกวิชาช่างโลหะการ  
นายพนม  ทพิยเ์หลอืง 

แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ 
นายฤทธริงค ์ สุทธบิาก 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
นายวรเชษฐ ์ โยชน์ชยัสาร 

แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
นายชนินทร ์ สุขประชา 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  
นายสุรยิา   ขระณีย์ 

 

งานส่ือการเรียนการสอน 
นายนพพร   กอผจญ 

 

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
นายอดุลย ์ ถามุลตร ี

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต์ 
นายอนุชติ  สงิหจ์นัทร์ 

แผนกวิชาเทคโนโยลีคอมพิวเตอร ์
นายอสิระ  วรนาม 

 งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นายประจนัชยั  บุญศล 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายวโิรจน์  อรญัโชติ 

 

งานวดัผลและประเมินผล 
นายอ านวย  น้อยประสทิธ์ 

 
งานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางระเบยีบ  จ าปาสุข 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
                                วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

 6.1 อัตรากำลัง ปี 2564  ข้อมูล ณ วันที่  30  ตุลาคม  2564 
           ผู้ให้ข้อมูล   งานบุคลากร      
 

 
ก. ข้าราชการ    84 คน 
 1 ผู้บริหาร    5 คน 
 2 ข้าราชการครู  78 คน 
 3 ข้าราชการพลเรือน   1 คน 
ข. ลูกจ้างประจำ    6 คน 
 1 ทำหน้าที่สอน    - คน 
 2 ทั่วไป/สนับสนุน   6 คน 
ค. พนักงานราชการ   9 คน 
 1 ทำหน้าที่สอน    8 คน 
 2 ทั่วไป/สนับสนุน   1 คน 
ง. ลูกจ้างชั่วคราว          139 คน 
 1 ทำหน้าที่สอน  86 คน 
 2 ทั่วไป/สนับสนุน 53 คน 

 
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ       1 คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน    - คน 
 
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง  3 คน 
 1 ข้าราชการ  3 คน 
 2 ลูกจ้างประจำ  - คน 

 
 
 
 
 
 

อัตรากำลังของ  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด      มีบคุลากรทั้งสิ้น    238     คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา  238 คน 
             ก. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน     รวม 
- ต่ำกว่า ม.6        -  คน       13  คน      12  คน 
- ปวช./ม.6        -  คน        7  คน       6  คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี       -  คน       19  คน      20  คน 
- ปริญญาตรี       122  คน       20  คน    132  คน 
- ปริญญาโท        54  คน         2  คน      48  คน 
- ปริญญาเอก         1  คน         -  คน       1  คน 
             
   รวม     172  คน  รวม    61  คน รวม    238  คน 
     
 6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง    
   ก. ครูผู้สอน  ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน      รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร          คน           คน        คน 
- จ้างด้วยงบดำเนินงาน          คน           คน         คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน      86  คน       53  คน     139  คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)         คน           คน         คน 
- จ้างด้วยเงินอื่นๆ          คน           คน         คน 
             
   รวม     86  คน  รวม     53  คน รวม    139  คน 
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 6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.3.1. ข้าราชการ รวม   84  คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายอาคม จันทร์นาม ศษ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.ไฟฟ้า ผู้อำนวยการ 
2 นายบรรจง จำพร ศษ.บ.บริหารการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
รองผู้อำนวยการ 

3 นายบัญชา หวานใจ ปทส.ชา่งยนต ์
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

ค.อ.ม.เครื่องกล 
 

รองผู้อำนวยการ 

4 นายประสิทธิ ์ พ้องเสียง ปทส.เคร่ืองมือกล กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

5 นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร ์ ค.อ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ-ช่างเชื่อม 

กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อำนวยการ 

6 นางพนิตพร   กลางประพันธ ์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ ศศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพนัธ ์

7 นางสาวอรทัย วิเศษศุกล กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ศศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร ์

สามัญสัมพนัธ ์

8 นางระเบยีบ    จำปาสุข ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพนัธ ์

9 นายวชัรพงศ ์ ดอนแถลง ค.บ. พลศึกษา   สามัญสัมพนัธ ์
10 นางศรัญยา   สังฆะมะณ ี ค.บ.ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพนัธ ์
11 นางสาวทฤษฎี   เสมา ศศ.บ.การสอนภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย/ปร.ด. 

หลักสูตรและการสอน 
สามัญสัมพนัธ ์

12 นางบุณยดา   ปัญญาไว ศน.บ.ภาษาอังกฤษ 
 

ศศ.ม.ภาษาไทย
(วรรณคดี)  

สามัญสัมพนัธ ์

13 นายอภิสิทธิ์   จิตเที่ยง วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(การฝึกและการจัดการกีฬา) 

 สามัญสัมพนัธ ์

14 นายสทุธิพงษ์   อันทรบุตร วท.บ.ฟิสิกส ์ ค.ม.การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพนัธ ์

15 นางสาวณฐมน   แสงอาษา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
 

ศศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพนัธ ์

16 นางสาวศศิธร   คำนาค วท.บ.คณิตศาสตร ์ ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพนัธ ์

17 นางสาวรัชตรา           สุวรรณษา กศ.บ.ภาษาอังกฤษ กศ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

สามัญสัมพนัธ ์
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ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

18 นางสุพัตรา               สุวรรณชัยรบ กศ.บ.สังคมศึกษา  สามัญสัมพนัธ ์
19 นางสาวเจมใจ   สระใหญ่ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

 
กศ.ม.หลักสูตรและ
การสอน 

สามัญสัมพนัธ ์

20 นางวราภรณ์ เวียงชัยภูม ิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพนัธ ์
21 นางสาวพรนภา สินอ้วน ค.บ. ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพนัธ ์
22 นางสาวชลิดา วิทยารุ่งเรืองศรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพนัธ ์
23 นายชิติพันธ์   สุขเกษมศิลป์ ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.ม.วิจัยและประเมิน 

ผลทางการศึกษา 
สามัญสัมพนัธ ์

24 นางสาวเผ่าพมิล กมลวิบูลย ์ วท.บ.คณิตศาสตร ์ ค.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา สามัญสัมพนัธ ์
25 นางวรัญญา   รัตนเมธาธร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.การสอน

ภาษาอังกฤษ 
สามัญสัมพนัธ ์

26 นางสาวกรรณิการ ์ สุขรัตน์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร ์ บธ.ม. บริหารธุรกิจ สามัญสัมพนัธ ์
27 นายบรรจง   ชัญถาวร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
28 นายสุเทพ   ฉวีจันทร ์ ปทส.เทคนิคชา่งยนต ์

ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
 ช่างยนต ์

29 นายวนิัย   สรรพวงค์ ศษ.บ. บริหารการศึกษา  ช่างยนต ์
30 นายประจันชัย   บุญศล ค.บ.คณิตศาสตร ์ กศ.ม.คณิตศาสตร์ ช่างยนต ์
31 นายวิศิษฎ์   ปัญญาไว อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ค.อ.ม.วิศวกรรม 

เครื่องกล 
ช่างยนต ์

32 นายปรีชา   หงส์ผาแก้ว ค.อ.บ.เครื่องกล  
 

ค.อ.ม. วิศวกรรม 
เครื่องกล 

ช่างยนต ์

33 นายสุรชัย    พิจุลย ์ ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
34 นายพชิิต ราตรีสุข วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
35 นายวาทยุทธ ไชยสงิห์ ค.อ.ม.วิศกรรมเคร่ืองกล  ช่างยนต ์

36 นายอุทัย พานกุล วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล  ช่างยนต ์

37 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกาหนัน วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล  ช่างยนต ์
38 ว่าที่ร.ต.ธวัชชยั พาดฤทธิ ์ วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล  ช่างยนต ์
39 นายจรูญศักดิ์   บุษบา ค.อ.บ.อุตสาหการเครื่องมือ

กล 
 ช่างกลโรงงาน 

40 นายวโิรจน์   อรัญโชติ ค.อ.บ.วิศวกรรม 
เครื่องมือกล 

 ช่างกลโรงงาน 

41 นายสมจิตร   จอมคำสิงห์ ค.อ.บ.อุตสาหการเครื่องมือ
กล 

 ช่างกลโรงงาน 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

42 นายทองหล่อ   พามนตร ี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 

43 นายวฒันา   ขันธะ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 

44 นายสุรพล   พลเยี่ยม ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา ช่างกลโรงงาน 
45 นายจักรพงศ์   ภูวพันธ์สกุล ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ช่างกลโรงงาน 

46 นายบุญเลิศ   พรมมงคล ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  
 

ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 

47 นายนิติศักดิ์   ศรีวัฒนา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างกลโรงงาน 

48 นายพนม   ทิพย์เหลือง ปทส. เชื่อมและประสาน 
 

ค.อ.ม.วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 

ช่างโลหะการ 

49 นายชัยยงค์   ไชยเวช ปทส.เชื่อมและประสาน ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างโลหะการ 

50 นางสาวสาคร   น้อมระวี ค.อ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างโลหะการ 

51 นายเฉลิม   พิเมย ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 
52 สิบเอกสมพร   หอมอินทร์ ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 
53 นายไพฑูรย์   เรืองเพ็ง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า กศ.ม.บริหารการศึกษา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
54 นายประทีป   อภัยแสน ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 
55 นางยุภี   อาบสุวรรณ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ กศ.ม.หลักสูตรการสอน ช่างไฟฟ้ากำลัง 
56 นางณัฎฐา   จงใจภักดิ์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

กำลัง 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

57 นายพิทักษ์   อุทสาร ปทส.เทคนิคไฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 
58 นายสวัสดิ์   ปาปะเก ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.ม.การบริหารการศึกษา 

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

59 นายรุ่งเรือง ธรรมโร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.ไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง 
60 นายพนิิจ ทิพนัส ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ช่างไฟฟ้ากำลัง 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

61 นายวงศกร ชิณโย ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 
62 นายฤทธิรงค์   สุทธิบาก วธ.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

63 นายนพพร   กอผจญ อส.บ.โทรคมนาคม ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
64 นายเอกชัย   ดีสุข อส.บ.วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ/  
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

65 นายฉัตรทนันท์   ทัชราพร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสาร 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

66 นางสาวจารุณี   แก้วหาดี ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

67 นางสาวชลิตา  รุจิณรงค์ ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ค.อ.ม.ไฟฟ้า 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

68 นายสญัญา   ปาลศร ี ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร ค.อ.ม ไฟฟ้า (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

69 นายวรเชษฐ์   โยชนช์ัยสาร สถ.บ.สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง 
70 นายวรวฒัน์   ศิริเวช ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
71 นางอารยา   ไทยประเสริฐ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
72 นายฉัตรชัย   เซ็นกลาง ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ก่อสร้าง 
 ช่างก่อสร้าง 

73 นายอำนวย   น้อยประสิทธิ ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา วศ.ม.โยธา ช่างก่อสร้าง 
74 นายชนนิทร์   สุขประชา ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม  ช่างเทคนิค

สถาปัตยกรรม 
75 นายอดุลย์   ถามุลตรี ค.อ.บ.อุตสาหกรรม

เครื่องมือกล 
ค.อ.ม.อุตสาหกรรม
เครื่องกล 

ช่างเทคนิค 
อุตสาหกรรม 

76 นายอนชุา   นินนนัท ์ ค.อ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล 

 ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

77 นายสุริยา   ขระณีย์ ศษ.บ.เทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา 

 เทคนิคพื้นฐาน 

78 นายเฉลิมชยั ศรีลาพา ปทส. เชื่อมและประสาน  เทคนิคพื้นฐาน 
79 นายอิสระ   วรนาม ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

80 นางสาวจฑุารัตน์   ผายพิมพ ์ ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

81 นายอนุภัทร  ศรีทอง บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

82 นายศราวุธ ขระณีย์ วท.บ.เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ศษ.ม.การบริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

83 นายอนชุิต สิงห์จันทร ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า เมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต ์

84 นางสาวระภาศรี   วดีศิริศักดิ์ บช.บ. การบญัช ี  เจ้าหนักงานการเงิน
และบัญช ี
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6.3.2. ลูกจ้างประจำ รวม    6  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายประสิทธิ ์ วงศ์ศรีเทพ ศศ.บ.ศิลปะศาสตร์บัณฑติ 
 

ศน.ม.พุทธศาสตร์และ
ปรัชญา 

งานพสัด ุ

2 นางสาวกรรณิการ์   มาตยาคุณ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  งานเอกสารการพิมพ ์
3 นายนิมิต จันทะเกิด ปวส. ก่อสร้าง  ยามรักษาการณ ์
4 นายนิพนธ ์ นาเรือง การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 4  พนักงานทั่วไป 
5 นายสุรพงษ ์ จำปาแถม ปวช.อิเล็กทรอนิกส์  พนักงานทั่วไป 
6 นายสำราญ ทศพานนท ์ ปวท.เทคนิควิศวกรรม

โยธา 
 พนักงานทั่วไป 

 

6.3.3. พนักงานราชการ รวม   9  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายสมพงษ์ อ่อนประทุม ค.อ.บ. เครื่องกล  ช่างยนต ์

2 นายนิตินัย จรรยายงค์ ค.อ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ค.อ.ม.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ช่างยนต ์

3 นายศุภชัย คำสอนทา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง 

ช่างไฟฟ้ากำลัง 

4 นายจักรพันธ์ หันประดิษฐ์ ค.อ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างกลโรงงาน 

5 นายอนุสรณ์ เฉลิมแสน ค.อ.บ.วิศวกรรม 
โทรคมนาคม 

 ช่างกลโรงงาน 

6 นายปัญจะ ใจนุกูล ค.อ.บ.วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างกลโรงงาน 

7 ว่าที่ ร.ต.รัฐบดินทร ์ กลิ่นเกษร อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
8 นางสาวสุภาวนิ ี กอผจญ อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
9 นายรัตนศักดิ์   ผาสุข ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ศูนย์ประสานงาน

ผลิตและพัฒนา
กำลังคน 
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6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว รวม  139  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

1 นายณธกร   สองสนิท ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
2 ว่าที่ ร.ต.พลวัฒน์   วงษ์ถวิล ปทส.เคร่ืองกล  ช่างยนต ์
3 นายสุระชัย ศิริเกษ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
4 นายธนวัตร   ลาขุมเหล็ก ค.อ.บ.เทคโลโลยีเครื่องกล  ช่างยนต ์
5 นายนัฐพงค์   สร้อยสุวรรณ อส.บ.เคร่ืองกล  ช่างยนต ์
6 นายทศพล   สุภาพ อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล  ช่างยนต ์

7 นายเอกวิทย์   หมอกมัว ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
8 นายศุภชัย จอมคำสิงห์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์

9 นายสุเมธา พันชารี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ช่างยนต ์
10 นายองอาจ จอมคำสิงห์ ค.อ.บ.เทคโนโลยียานยนต ์  ช่างยนต ์
11 นายทองพนู สุขรัตน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
12 นายเสน่ห์   หงส์สิงห์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
13 นายนิเทศก์ แก้วไกรสร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
14 นายฉันทวุฒิ   พามนตร ี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ช่างกลโรงงาน 
15 นายนราธิป   ศิริเกตุ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม

เชื่อม 
 ช่างโลหะการ 

16 นายกิตติพงษ์   อาจมูลลา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ 

 ช่างโลหะการ 

17 นายอัษฎางค์   นันโท อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง 
18 นายวิษณุ   โสมเกตรินทร์ ทล.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

กำลัง 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 

19 นายพงษ์อนันต์  อนันตภักดิ์ ค.อ.บ.เทคโนโลย ี  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
20 นายอนนัท์   ถุงน้ำคำ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
21 นายธนะชัย   วรรณดี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
22 นายธนชัย   ทองถนอม ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
23 นายเจตดิลก   ปักโคสัง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
24 นางสาวเยาวลักษณ์   พิมพ์ทอง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
25 นายวิทยา   ชมภูมาศ ทล.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า  ช่างไฟฟ้ากำลัง 
26 ว่าที่ ร.อ.เกษดา    สดมพฤกษ์ ค.อ.บ.วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์  
 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

27 นายสมคิด   ลำพาย ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
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ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

28 นายนันทภพ   สุมาริธรรม ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

29 นายพิพนธ์   บุญโชต ิ ค.อ.บ..วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

30 นายไชยรัตช์   ทัชราพร ค.อ.บ..วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

31 นายภูมินทร์   สรรพวงค์ ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

32 นายธีรนนัท์   ศิลาคะ ค.อ.บ.วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

 ช่างอิเล็กทรอนิกส ์

33 นายปัญจพล   แก้วมูล ทล.บ. อิเล็กทรอนิกส์  ช่างอิเล็กทรอนิกส ์
34 นางสาวมาริษา   แสงมล ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
35 นางสาวกานตช์นา   อ้นศรีวงศ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
36 นายเอกพจน์   นาทสีทา ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
37 นายธนโชค   ศิลาเกตุ ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
38 นางสาวสายชล   มาตายะศร ี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
39 นางสาวชลิตา   อนุศรี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
40 นางสาวปฐมพร   เบญจรญู ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างก่อสร้าง 
41 นางสาวพรกมล   ผ่องศาลา ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม  ช่างเทคนิคสถาปตัยกรรม 
42 นายภาคภูมิ   คำมี ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา  ช่างเทคนิคสถาปตัยกรรม 
43 นางสาวชฎาลักษณ์   พละศรีลา ค.อ.บ..สถาปัตยกรรม  ช่างเทคนิคสถาปตัยกรรม 
44 นางสาวจิตตาภรณ์   ไสยสุภยี ์ ค.อ.บ..สถาปัตยกรรม  ช่างเทคนิคสถาปตัยกรรม 
45 นางสาวสิรินทร์นาฎ   หินชุย ค.อ.บ..สถาปัตยกรรม  ช่างเทคนิคสถาปตัยกรรม 
46 นายสุภักษร   ดิษฐ์เจริญ ค.อ.บ.เชื่อมประกอบ  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
47 นายสราวุฒิ    วงสุเพ็ง ค.อ.บ.วิศวกรรม 

อุตสาหการ 
 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

48 นางโสภาวรรณ   สุดเฉลียว ค.อ.บ. วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

49 นายทรงฤทธิ์          สิทธิจันทร์ ปทส.เชื่อมและ
ประสาน 

 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

50 นายไกรศร            สิงหาศรี ปทส.เชื่อมประสาน  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
51 นายศราวุธ            อนุไพร ค.อ.บ.วิศวกรรมเชื่อม

ประกอบ 
 ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 

52 นายสตัยา             นันด ี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

53 นางสาววรางคณา   บุญส่ง ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

54 นายพงศ์ราม   พรมเกตุ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

55 นางสาวกาญจนา   วรรณญาติ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

56 นายวิศรุต   บำรุงภักดี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  เมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

57 นายเกียรติศักดิ์   สีคำ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
58 นางสาวทวิาพร     แก้วเสถียร บธ.บ.การบัญช ี  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
59 นายทศพร   ศรีคำภา ทล.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
60 นางสาวปัทมวรรณ   หาญคำภา ค.อ.บ.วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

61 นายจักรพงษ์   ต่อโชต ิ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
62 นายเมธนาสรณ์   โสรถาวร ค.อ.บ.วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

63 นางเขมจิรา   จิตตะยโสธร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
64 นางสาวพชิญามาศ   รักษาชาต ิ ค.อ.บ.วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

65 นายสวิตต์   โคตรสีเขียว ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
66 นางสาวอมรรตัน์   ปัญจะมะ ค.อ.บ.วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

67 นายบัญชา   สวัสด ี ค.อ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

68 นายสนุทร  วิเชียรศรี ปทส.อุตสาหกรรม  เทคนิคพื้นฐาน 
69 นายสุริยา    มาสงค ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมเชื่อม

ประกอบ 
 เทคนิคพื้นฐาน 

70 นายพิษณุ   คงเกิด ค.อ.บ.ออกแบบการผลิต  เทคนิคพื้นฐาน 
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71 นายวีระพงษ์        ชาชิโย ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  เทคนิคพื้นฐาน 
72 นางสาวเกษวรา     พลเยี่ยม ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิคพื้นฐาน 
73 นางสาวอินทิรา      โยธาสุข ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  เทคนิคพื้นฐาน 
74 นายสรรค์     สุดเฉลียว ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  เทคนิคพื้นฐาน 
75 นายสิวนัฐ   พลทิพย์ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  เทคนิคพื้นฐาน 
76 นางสาวอริสา   วิชาผา ค.บ.ฟิสิกส์  สามัญสัมพนัธ ์
77 นางสาวชลนรา    หรพริ้ง ค.บ.ฟิสิกส์  สามัญสัมพนัธ ์
78 นางสาวปรียาพร   สิงห์สาร ์ วท.บ.ฟิสิกส ์  สามัญสัมพนัธ ์
79 นางสาวสิริกร   วงศ์ป้อม น.บ.นิติศาสตร ์  สามัญสัมพนัธ ์
80 นางสาวพนัดดา   เที่ยงอารมย์ ศศ.บ.ภาษาไทย  สามัญสัมพนัธ ์
81 นายอนุรักษ์   หมื่นสา ศน.บ.การสอนภาษาไทย  สามัญสัมพนัธ ์
82 น.ส.ศิรประภา   พรมสำโรง ค.บ.ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพนัธ ์
83 นางสาวปิ่นนรา   ยลถวิล ค.บ.สังคมศึกษา  สามัญสัมพนัธ ์
84 นายพิชาภพ     ฉันวิจิตร ค.บ.ภาษาอังกฤษ  สามัญสัมพนัธ ์
85 นางสาวปราวิณี   จันทะคัด บธ.บ.การตลาด  สามัญสัมพนัธ ์
86 นางสาววาสนา   จินดา ค.บ.ภาษาจนี  สามัญสัมพนัธ ์
87 นางสาวนรีกานต์   ยอดรัก ปวส.การบัญช ี  งานการเงนิ 
88 นางสาวยุวดี   แดนขนาน บช.บ.บญัช ี  งานการเงนิ 
89 นางจิราลักษณ์   สัตนาโค บช.บ.การบญัช ี  งานบัญช ี
90 นางสาวพชัลิดา   รักพุทธะ ปวส.การบัญช ี  งานบัญช ี
91 นางสาวพิยะดา   วินธิมา บช.บ.การบญัช ี  งานบริหารงานทั่วไป 
92 นางสาวณัฐวิภา  บุตรจันต ิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานบริหารงานทั่วไป 
93 นางสาวสิริมน   นามมณ ี บช.บ.การบญัช ี  งานบุคลากร 
94 นางสาววรารัตน์   วงค์อณุ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานอาชีวศึกษาจงัหวัด 
95 นางสาวศศิธร  นาเมืองรักษ์ บธ.บ.การจัดการทั่วไป  งานทะเบียน 
96 นางสาวกชพรรณ   แก้วเจียม บช.บ.การบญัช ี  งานทะเบียน 
97 นางสาวชนิดา  หาระสุข บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานพสัด ุ
98 นางวลิาวรรณ   นาคเอก บช.บ.การบญัช ี  งานพสัด ุ
99 นางกรวรรณ   ติละบาล ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานพฒันาหลักสูตรฯ 
100 นางสาวจตุพร     หันจรัส ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานพฒันาหลักสูตรฯ 
101 นางสาวอารีย์    กรุณา ปวส. การบัญช ี  งานอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาค ี
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102 นายธนธัส              บุญแสง บธ.บ.การบัญช ี  งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
103 นางสาววนีัส           ถินประสาท ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานวัดผลและ

ประเมินผล 
104 นางลัยพร     ศรีสุภา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานวทิยบริการและ

ห้องสมุด 
105 นางสาวปรวรรณ   บัวตูม บธ.บ. การจักการ  งานวทิยบริการและ

ห้องสมุด 
106 นางสาวดรุณี   เพ็ชรเกิด ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานโครงการพิเศษฯ 
107 นางสาวกลมเกลียว   สุขกมล ปวส.การบัญช ี  งานแนะแนวฯ 
108 นางเพชรดา   วินทะไชย วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์  งานครูทีป่รึกษา 
109 นางสาวอารีรตัน์         ผดุงเวียง ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  งานกิจกรรมฯ 
110 นายสหรัฐ ด่านธิต ิ ป.ตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  งานกิจกรรมฯ 
111 นางสาวนภัสสร   สาระเสริฐ บธ.บ. การจักการ  งานสวัสดิการฯ 
112 นายอนชุิต   คนองมาก ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  งานปกครอง 
113 นางสาวละออง   บริบูรณ ์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานวางแผนฯ 
114 นายธานนิท์   อาระหัง ทล.บ.วิทยาศาสตร์คอมฯ  งานศนูย์ข้อมูลฯ 
115 นางสาวนิติลักษณ์  แก้วสำโรง ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศศ.ม.รัฐศาสตร์ งานศนูย์ข้อมูลฯ 
116 นางสาวทัศน์วรรณ  ผลินยศ ปวส.การตลาด  งานประกันคุณภาพฯ 
117 นางสาวลำดวน   แสงกุล ปวส.บัญช ี  งานวิจยั พัฒนาฯ 
118 นางจิราวรรณ   พันธ์สำโรง ปวส.การบัญช ี  งานความร่วมมือ 
119 นางสาวกิตติยา   ประดับสิน

ภรณ์ 
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

120 นางหนูจนัทร์  มงคลแก่น
ทราย 

ปวส.การตลาด  แม่บ้าน 

121 นางสาวยุพาพร   สุ่มมาตย ์ ป.4  แม่บ้าน 
122 นางนงนชุ  ยอดทองดี ม.3  แม่บ้าน 
123 นางสาวสมดี   แก้วมหาวงษ์ ม.3  แม่บ้าน 
124 นางอรอมล   ชำนาญวงศ ์ ป.6  แม่บ้าน 
125 นายวชิัยรัตน์  ไกยบุตร ม.6  คนงาน 
126 นายหนไูกร  โคตยันต ์ ป.6  คนงาน 
127 นายณัฐพล  โพธิชัย ปวช.ชา่งยนต ์  คนงาน 
128 นายสวัสดิ ์ นิติคุณ ป.6  คนงาน 
129 นายสมยั  เย็นเกษม ม.6  คนงาน 



   36 

ที่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา 

แผนกวิชา/ งาน 
ป.ตร/ีต่ำกว่า ป.ตร ี ป.เอก/ ป.โท 

130 นายอำนาจ        ลำพองชาต ิ ค.บ. เกษตรกรรม  คนงาน 
131 นายพรเทวัญ   ลำเภา ม.3  คนงาน 
132 นายสมร   เย็นเกษม ม.6  คนงาน 
133 นายบุญจันทร์      ยอดทองดี ป.6  พนักงานขับรถยนต ์
134 นายจำรัส   ไชย์ศรีรัมย ์ ม.3  พนักงานขับรถยนต ์
135 นายจิระ   สุภารมย ์ ม.6  พนักงานขับรถยนต ์
136 นายจักรกฤษณ์   แสงสำโรง ป.6  ยามรักษาการณ ์
137 นายกาลเวก   โต๊ะสัมฤทธ์ิ ป.6  ยามรักษาการณ ์
138 นายเพชรไพลิน   นมยศ ป.6  ยามรักษาการณ ์
139 นายอาคม   เหนือผุยผาย ป.6  ยามรักษาการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































